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 ۰ دنکیم لصاح رتک هک تسا

 فال رب هشیرته نیا جیرفت نیرتکو وب

 سک ول یاههژاتمب یک رک ناوناب تلعا

 رادیدتساتلاوتمزاول و

 ی ۲ تسیچ

 تفا رف

 مژاول اید اههناغب اتک زا

 و تسا یشورف ریرحتلا

 لثم دعاک و ملق و دادیب

 تیاهتب هسودم یاهدرکاش

 هكتب یو ! تسا

 و ملقو دادم زا و

 زا و دراد نک كاب دادم

 یاهذغاک ماسقا و عاوتا

 هت ومت كي طخیب و رادطخ

 هه فالخرب ! دنکبم حج

 ناکشی رثه

 یئانتعا یرهاظ

 سابل ورپیارب ادوا دوزپ
 ندیدب سکعرب. دننک رضاح
 ندناوخ و حیهم یابپلت
 هقالع یلیخ یسیلب یاهن اتساد

 صقدوشزرو .دهدبم ناشت

 نیدوم.ددادتسود یلیخار

 ناگتشیپ رتهذا یضم فالخ رب

 یدابمدنب اپ تیاهن یبامرورفم

 مناخ هکنیااب وتسا باد7

 یلوک هلذب و برشم شوخ
 دشابیم بوجحم مهیمک تسا

 یاهتز لد ندرک اقیارد

 هدازهاش ۰ شنم فارشا

 نان ز ای صخشتم ناوناب ؛ اهبناخ
 ردسوصخب وتسا رهام تیاهنیب خیدات

 ناطیش و ابرلد ناوناب لد ندرک اقیا
 یئالوط دی عامتجا طقاس نانزاصوصخمو

 اهدوسیژرنیب ع وضومنیمههطساوب ودزاد
 تسا فورعم كيرتک۱ داک هثیب رثه كيب

 رخ [ ای لوا لدزا معا اد یلد روج هبه و

 یزاب لیم تیابن اب دشاب وا پیت رکا
 قدزک مک ددویدوتسا ناریدم یمس و دنکیم
 ره لر دیوگیموا ددادن هجیتن وا دزتسد

 وتف رک یرتشیب لوپ دیاب دشاب كچوک ردق
 شدوخ تاعارتخا زا هک هفلف نیمه یود

 هلچوک یاهلد دنکیم يمس هشیه + تسا
 ٍ 3 ا ت

 دویز و رزب

 دیاب ودرادن

 فو رعم

 تسا لوتشم شدوخ داکب تعاسرس هعیه

 دی رجنا داگت ریخ اب هشبه ارچ متادبمت اما

 اپن ] اهتدم گپ هارو هتکیم یلوتدب

 شکق هه مههرخالاب و دیامتیه نادرک رس

 ادراذگیماواهن۲ دوخ هدهمب ار

 یردقب اهدویژد نایاق۲ زا یکی

 تنفکتم هک دوب یضاد هشیپ رثه نبا داک زا

 نیحددایم دنمرته نیا یداب درب و ربصزا راک

 یقشمرس اعقاو و درک یم هدنم رش شدوخ

 ایزیرک وبترمان ناگشیب رثه رياس یه
 ودنب دوک د یتح ویدوتسا نانک راک .

 نیا قالخا هتقیرف مه دون هدننک م

 تفگیماهراکتمدخز| یکی دنتسه مر

 مالس لاجم تقوچیه هشیپرثه نیا هک

 بلعا تفالح را و دهدینت امب ندرک

 ها هودنکسم ادای ناگشیبرتخ

 نیمهیدس ریه یزو-لدو یمرک ابارام لاح

 اقافتا و )میداد تسوداروا هک تسا تپج

 (...تفگیم تسار

 هدوب رت ات هشیپ رذهلصا رد هک نیروم

 تک رشیسداف ملیف تفهرد لاکیشرع رد

 ] دو

 ملیث ددوا لز نیرتک دزب و هدرک

 7 ( اناربا ) ویدوتسا ددهک تسا
 جوک لدزا شدوخ یلو تسا
 ناز تیاهنیب « تداوح ءادراپچ

 زدلاب رد هک تلعنامهیور ۰

 رازابپ نم ملیف رکا دیوکیم و

 5] مسرتیم اریز منکیم دارف نارهت
 , .دشاب هدشن بوخ دیاب ودیاش هک

 یک دنسیوت هب یناوارف هقالع هک
 رسرس) مانب ویدانس كي لاحب



 ملیف یفرعم
 _.س- مافنا

 ههت ول راک ود نوویا و و ار یخرم ۳ یدیدج
 تتا مدش

 نووبا» هک میدادربخشیپ هدایش ۹
 اباپووا رق گ اب زا
 یاپمایف دد طقف هک هد رک

 نیل وا نونک او دنک
 ماش وا دیدج ملیف زا هکر

 اکتیو شاد ام راکت ۳

 ؛ هدیسر سنا

 تگ رقابت

 ماتضاپ ؟یافتاد و ۱۶
 ناک دلن | وخیا رب مایف هداب

 اب

 دی دج هقی رطب <ماقتن | >یکن دما
 (بوکسامنیس) هیبشی زیچ هک (ب

 ارگ نآ هدننک هیهتاو هدش ها

 ]شام فورمم ( سوجوب
 ۱۳ تد اب یلاس طقن هک تسا یناک دشنک هیهتپیتزا (سوجوب تکیدنب)

 ۱۳۳ لف و هدوب بایماک هعیم دوخ تسابس نیا رد اقافتا و دن
 یودزایل ویدانس هیهتدومام اد(ویدار.ون .ت.د]) یناپک یاهتسیدانسزا رقن هس وتفرگ (ماقتنا)ملیفهیهت هب میصت 6 لاس لئاوا دد یو .تسا هتشاد یناوارن

 لگیم)و(رشدد سی رتاثب) فورعم
 ودشرضاح یدوزب ویرانس ۰ دومن (

 ماش ؛دزاد یلالوط دی هتداحرپ یاپملیقیروسیژر رد 3 ؟وولاه لا نانادرک داک نیرتهب ذا یکی (سوجوب) ۱
 تک رشابدیسد مامتاب شیپ هتفه هس ود نآ یاههنحص نیرخآ هک (عماقتنا)ملیف .درک باختت |مایقین ادرک داک یارب (نادد ن

 

 ًامنس هداتس ۳
 ار لتسداد لد باتثآ رود ین
 »تم ككيزوم مایف نیا یارب (دم

 ( رب دوت ری ول )طسون یا هقباسیب و بس

 ماکم ملیف هد
 بم یزاب

 نم

 اتمراک ردهکبلاهنآ و تعا هدش هتخاس

 ؛ یلراکو د نود نوویا
 رک نوچ ی اکشیپ رثه 7

 ودرد وا راک ود ندوبا و (نویرب وا نادژ)
 مدش یزاب (ازود) و (اینوت) فاتغم لر
 شی و مک هک نآ ناگشیپرنه ریاس و تسا
 اپملیفع و نیا رد الومسم و دن راد یت رهش
 دننرابع ؛دننکیم یزاب اد یساسح یاهلد
 هک )روبدنوسیدو ( ملیف نامه دد یبوچ اب رادن اکس) یتاچ نول و (ایرد تفه نادزد ملیف رد نیبناج نواعم )وژوداک ین وتتا ژا

 دنکیمتوعد میلست هب هدش حورجمهک |
 نیا یارپ یناشخردهدنب ۲ هدنراد تسد
 .دننکبمینیبشیب راک هزات زاسگنهآ

 نی وخماقتناذا تستراپع ملیف ناتساد
 شتاتسودز ایا هدعكکب ودنکی مای اهن 7 زا ماقنا نتفرک یارب « هدش هتشک شرسه نیلتاتتسدب شلاسدرخ رسپ هکنیا ناسگی (تسیدلبا ون رک زجیسک هک ) كابیب ددب نیا ودن|هدششک مد7 ویغای هدع كيتراغ و لثت زاتفرک شدنزرف و .نژ هک یردپ
 گهر یا تسا هی هک هظحل نیرخآ رد و دوشم بیقعت سیلپ فقرط زا یتحهکد نیم طارفا راکنیا دد یردقب ودربیمنیزا اد نیلتاف یکی یکی
 شنز رهاوخ فر ژا دهد هبناخ وا
 خرس طسوت و تسا مااس یو دن زرف هک دوشم هداد عالطاواب (ولداک ود نوربا)
 یتوخ یک دنز و درادیمرب تمواقم زا تسد وجماقتتا ردپ . دوشبم یدادهگن یتسوپ
 ءدشوا قشاع هک شنزرهاوخودن ژرف اب | 7

 ..دنکیم زاق] تسا

5 
 هام نوتک ات ناباونی ناتساو هک رد

 تسا هدشیزاد رپلیف :هعرم



 امیس ی | و سسسسسپ

 هغبان دنم نه ....نیلپاچ یلراچ
 یروطن اىه _کيسالک ی اهیدمک

 راجدب درک هل ام ال هک 2

 وچ وبع

 ف
 تفث ناوث وب ی ّب ول راچ

 ش ممد زا ودتش ب
 _ت ۳ تیبا روانی هیت

 ۱ دم

 مه دوخع ون رددباش

 هءدش هظحسال ونک | هک

 یا رب یساسا و«

 و
 اهدروخ ودزا

 ی
 و تیثایصع

 فلتخم یاههنحص رد

 ادیدش دادن اک دودروخیم مهب نی رتیو هبئأت
 دیدهت نتفد نو ریبب

 فا رطاب
 ی

 و داچ ) راح ام دنکسم

 ادیل داچ و هدش

 طتفاو دودبم هزامم دز وایمالاب ی

 زداب دزرویم دار
 و*ا 2ی رب مار لر

 ؛دوپمم

 تسا هدش رر هلش

 هدادا سیئره ادا رد هک رتخدردپ

 دنسرب مه رید رکا اهلیبموتا > تفگیم
۸ 

۰( 
 لبق « دامش زا هیقب

 و تسا هیین مل زنم اریز تسین مهم دایژ

 تسفای رد ار شلوپ
 بم هجوثم ناهک ان ۰ ِ 2۱

 هارو هتف رک رارق ترابعرد «

 ربارب ود یدوز
 ددرگ 4 دون مهاوخ

 ترامعیوس دا وهناوید ذلد رادن مه دا رغ اذن ۱
 ارن] هب دورو تأرج سکچیه یلو دو

2 ۳ 
 مينيبيمادیل واچ « ج نیا دنکسیمت

 شرتخد تاجت هب تسد ممصمیل هفایتاب 4
 مدرم رصحودح یبترح نایم رد و دن زیع
 رتخد و هتخادن ا رطخب | رشناج و هدش هناخدرا و

 . دژاسیم ح اخ قیرح زا اد

 تكيسالک یاهیدیک نیا یلک دوطب
 زا ناشنب رتمج* تسا دامشیب اهن | دادمت هک

۳ 
 سیا « هنان تم و دنکیم

 «میدید رگ رک ذتمالبقک روطن

 نسکهکت هکن و ننشک تسدب تسد

 ابن۲ فیتاگن ندنانن ظوفحم صوصخپ و
 زا ار

 تسادوجوم زورما هک هچنآ
 یرگیدزیچ هت و رسیب تامطق تخم كني

 «لآ وجویم» یناپیک مهمیاپمایف زا .تسین
 شتآ درم» و < نز مدق» زا دعب

 اچ دان یقیقح ح در و تلاصا
 و هداد تسد

 دمب تعاس كی و «عدرگل و و: دیا
 > ۰ 4بخ ورک هزانمو «

 نادیم»« «امذیس هدرپ تشی» ۰ < یداد
 م هجلاعسو؛ «ادصو رسیب ناب ایخ» :«یزاب
 هرغالاب و عرجاپم » ریظن یب ملیفد

۱ 

۳ 

 زا روآ هدنخ هنحص كي رد یلراچ

 ۱ مال ۱3 «وج:داحد
 او اردرسکل و»

 1 مق و كيژا رت دان آ
 زا ملیف نیا نولکا د دددآ
 | مجاد ) «كرسب» یاهسلیف
 :ورگل وو رد «تسا هسیاقملباق و( مماوغ تبس اس
 ز یلو تسا یلوک  رهاظهک ار
 اره ۰ دنک یک دن ز اهیلوک
 ودهدیم تاجن اهنآ تسد
 دننکیم دارف اهیلوک هضارق
 ؛دم زا سی هفاضا اهن هب یشاقت
 8# ننکم شاق دزابیم ودب لد

 اک و ناونمب اههمانزور
 هک رتخد ردام و دزاسیهر

 ۳ 3 هدهاشم اب تسا
 اب هک ادشرتخد یمادآب یل داچ

 دب اب یمتسا

 ۱ ندید ضحب كرتخد
 اچ و دزادنایم وا شوغاب
 ]4 نیا اب ۰ دوب هتخاب
 د ردام,د زاسم

 هظحل هنادیماان مه یل راچ

 ریم و رف رکفب ودز هیک اپیلوک
 : .د ریگیم یشک دوخب میصت

 او یقیقح قشعهب ی زین
 زاسیم دوبجم ۱د(شردام و

 هیقب)



 اهب ژاساپ هاک را هک
 یولبا داوبد یود تسارتم

 ناوراک یویدوتسا) نوءض» 4

 یم دوبع

 دیامدیم بلج اد یاهدننیب رهرظن (

 كي رحت امش یواکجنک سحلاح نیمه رد ۳۱,

 هب یدیدژاب ویدوتسانیا ذادیها و و

 هتخادن |نیلاپاددوخ رس یتسباب دیرو

 الاب ردقت ]و دی ریگب شیپ دد اداههلب ءار ,

 ناسا نایالا-» هک یاهقبطبا: دیو

 مت ومنیا رد دیس رب دشاب فادشو نوک

 +٩ كيدزت ناب رض تدش زاامش بلن«

 دیهاوخدوخ لب اقهدداریرد تسا ند

 تسرد ۰. تسا زابمدرم همهیورب هک درد

 ناوج دنچیلاهزور نینچ ردشیپ لاسکب
 و داگتشیاب لحمنیادد قوذاب و دن«

 ییمص رایب یطیحم رد رگیدکی

 ملیف هیهت راکب تسدو هدش ممج مه د

 میت ویدوتسا نیا ؛راکب ع و رش منوم»

 هرطق ود)مانب مارد یرثه ملیف

 لوالد یافبا یارب یلو دیامن هبهن ( ث

 13 ۶ انار نایم رد ملا
 یلاوتمیاهزوراذل دنتفاین تاصضشم نینجا

 یاهن ابایخرد نیشاماب ملیفنیا ناک دننک +«

 هچ ره اما دنداتفا هارب پیت لابندب نارم

 میصت هرخالاب دنئفاب رتک هنت
 اد یاهشیپ رثه«ل دنیا یافیایا رب دنتن رک

 یاق ابیزودیل و دنیامنمادختسا ابودا
 دندرک ددوخرب (و رتاتت) ربدم یدد

 هدامآ یدادربمایف یارباد یل وب دان

 ملبف تروصب ارنآ تشاد میمصتودوب هد"
 زا اتفوم ویدوتسا تهجنیمهب دردا

 ودیشوب مچ (كشا هرطق ود) ملیف ۴
 ما (نیئوخ باتمم» هک ارروب رم یوب راس
 و درک یادی رخیرو رس یانآ زا تشاد

 یارب هشیپ رثه یاهدع ۰ تامدتم هیهن زا سب
 سادرد هک دومنباضتنا ملیفنیا رد یااب

 هقباس رب هوالعهک درادرا رق ینشهب امآ

 ذاکر پ ناگشیپ رثه زایکی_رثاش رددن
 لاح دد هکیروطب دوشیم بوصم ناد:ا

 ب هک

 یمفلتخم ملی هسرد یزاب لوفشم فا

 ۱۷هرامش 77 3

 ادناو

 نین وخ باتهم
 ناو ج لد ود ملیفانیا ددیتشهب .دشاب
 درط اد وا عامتجا طلغم اظن هک یدنمرنع
 تسا هدرب هانی گلاب" هجیتت زدو هدرک
 نب رتلکشم دباشو دوشم رها

 تسا هدرک افیانونک ات یتشپب هک

 یمیلستمل اخ زین ملیف لوا نز هشيپ رثه
 دد یزاب زجب هک دنشابیم ناوج هشیپ ره
 ؛سوط نیهاش«ناخدماف 7 یاهملیف ردرتاثت
 هک هدرک یزاب تشون رس و هلجد سورع
 تساهدماین داژاب اهن[ زا مادکچیه زونه
 (تسا ملیف نیابمدیما مامت):دب وگیمشدوخ اما
 هدیدجت رردامكي لرردملیفنیا دد یمیلس

 «وک ره لبحتب رضاح شدن زرف رطاغبهک
 دوشیم رهاظ ددرگیم یتخیدب

 لد رد هرم نيلوا یارب زبن ینایک

 یحودهب رضكی هچبتن ددهک ناوج رتکد هكي
 ساسح شقن تسا,هدش|(یرتسیه) هب النبم
 شیابن ودراد هدهمبمایفنیا دداد یاهدیعو
 دهاوخیو هدشیآ هب یدابزیگتسب ملیف نیا
 یاهملبف رد هک زیت(ادناو) هزبشود .تشاد

 یوم ریغ یاهلد (هتفد دابرب)و(اسنلک )
 كي لدرد ملیف نیا دد تساهدرک اقبا ار
 كي راظتا رد هک دنموژرآ و ساسح رتخد

 دشان یار

 ی نیا یوتنم !مشیم هفخ مراد طیحمنبا یو.
 (یتشهب)

 هرخالاب ودوشپم رهآظتسا دنمن هامسیگ دن ز

 [یدو رس دین وئ )و( یناوضد) و(نایجک دق)
 هدهس یا دملیفنبادد دوخ هب ونب مادک ره رب

 رسما وردآ ملیف نی | یج راخیاه هلعس .دن راد

 دوخ ردارن۲ یلغاد یاههتحسو رلبابو

 بلاجیاه هنحصزا ودن |هد رک هیهت وبدوتسا

 و یتشهبلز-نم یزوس شنآ یکی نآ
 قیاثءرخالاب و !دناوردپ ندش هنشک هنحص

 ریذیل» یاهزاوآ ابماوتایودیودردینار
 یدو رصملبق نب|ناد رک راک و تسب دانس.دشابیم

 ود هک دشابیم یمیفد زی ع نآ دادرسلبن و
 یتاداکتن !ملیفنی الکشم یاههنحص زا یضعب

 یفاریا یاهیلیفدد نونک ات هک هدرب راکب
 نیا یثف روما و ژان وهتسا هتشادن هفیاس

 تساءهداد ماجنا|یاءزانم لالج رب ار ملبف

 هنچ)اشب و هففد۱۲۰ نآ شیابث تدم

 تسا هدنامن یقاب نآ یدادربلیف زا هفقد

 ناکاب دوباش طسوت مایف نيا یاهگنهآ
 هتخاس یلیلج اضرهک | رن 7 دامشا و هدش هتخاس

 یتسف دوشیم هدناوخ ادناو هلیسوب تسا

 ناورس تسادارف زیلا دملیف نتم كي زوم زا

 بلاجسق رس اهنیا رب «والع دزاسب_ینیسح

 هطق رهژ| هک هوشیم ماجنا ملیفنبا ردزین
 باتپم)ملیق تساهدوزفاملیف یبلاجرب_رظن
 نآ ناتسادساس| هک تی اهلبف زا( نیوخ
 ودید رک راوئس) مسیلکلااب هزرابم یورب
 نیا هبن تسا یلاور یاهملیق عاولا یکی
 هیهت یلو در دهاوخنایاب یدوزب ملی
 :اهویدوتسا رباس دننامزب ملبق نیا ناک دننک
 شقشع یدادرهش هکبنامز ات دن زاد مییصت
 شداوعلمچیدصیسران یاهمینزا ءدینک
 )دن وا رابتا رد ادنآ د ریگب

 - رس هب تسطوب رعملیف نبا ناتساد
  لکناب تسکش یشادد هکیدنمرنه تفدک
 هکبنارثا و دربءانپ

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 



 سس تال وحت تاسیس

 و جرخ رب یاهملیف هیبت

 ثعان هزاتتاراکتنا و یلاع

 یر ی وز اروررو ۴ 3 رب 2 عج 7 ین وزن | زودروطب یراد رلن رام

 زاتعنال و تلغا, 4به رد یو کم
 ى 2 لوح

 دوب یشزدا یبو فرخ زم ,ءاهملبف اکیرم]

 یل و دوش هیهتحرخ لتا د-اب دشیمیمسهک

 ملیف تعنص دوک ر و تک لماعنی رتپم
  ۳ ۰ ۳ 

 بیجعهمسوت و شیادیپ اخی رمآ دد یدادرب

 هوویلام تبع نیذجت
 و

 اکیرمآ ردامنیسلوحت
 زا یقطانم رد .دوب نوب زی ولت ینابک ان و

 هداتفین داکب نوب زی ولت
 تس یدص اپل

 رهش رد هک یلاحرد دوب هتفای

 عقد تشاددوج و نوب زب ول

 نیاشیپ,لاسود . دیسریملمچیدصب ل
 دمو دیسردوخ تدش هجرد اهتئب نا رحب

 و تیلاش دوویلام یاه ویدوتسا جیردتب

 دنتف رک رس ژاا دووخ ری ذیان یگتسخ شش وک

 ددش قفوم هاتوک یتدم ردو مین یامنیس د
 هژات یتایحاد اکبرفآ هدرم

 ژاباردوخقباس تیمها بوخ یاپبلیف هبپت

 اب و دنشخب

 ۰ دننک ناربج اد هتشذگ رتاداخو دنبای

 هژادت اب هک یلاکی رما ناک دننک هیت نونک ۱

 دنشوکسم دنا هتف رگ تربع هتشذگ زا _یناع
 قباسزا رتلصفمیتالیکشت و رتلماک یلئاس واب

 تا ییثئاب و دن زیخرپ نوی زی ولت اب تباق رب

 هتسناوت دناهداددوخ یاه راک رد هک یساسا

 لوا ماقب اد دوخ فرگش یتعرس اب دنا
 تسدب اد هتشذگ راشرس مفانمو دنناسرب

 نرق سکوف ینایک هنوننیارب دندوآ

 ربارب ودلداعم یمفانم هتشذک لاسرد متسیب

 انض دروآ تسدبدوخ ۰ یلوسعم هن ایلاسدوس

 و نادادهیامرس هدنب قفا ندشنشو راب

 و رازا هک كررب نیکان
 یناپک ابیداکمهزا و
 ارس ددجم دندوب هتشاد رب

 ۱ هتخادنآ داکب ها دنیا رد

 ۱ وتساب یشذدا رب یاهکسک

 یاهیلیف هیهت ءزاجا
 اوشپم هدهاشم الیع و

 هلفتیداب زدحب اهملیخ

 جدا فرصاب
 هناتسادكيزا اسرف



 «یرصم» مایف زایاهنحصرد مادربدنومدا - زن ومیسنیچ- رجب مر وز

 لیلد یدد 6 لیفت
 یامثیس تمنرم

 یا و ملیف گی رءارب نا دنچ هبو 3

 سک وفینادنک یارب « هف رخ > .دشده | دم

 اتو دشمامت دالد منو نود

 تسا هتشاددمآ رد دالد نوا

 یی بتارمب (یرصه)ملف زا هلساح یدب اع

 هدیقعدوماناگ رب مهزونهر هدوب امنیاز

 تسکشدها وخ | ( هق رخ )ملین درو ۳

 یتف تالوعتاب ها ریه هک یرطید لوح

 نادگیب رته یداب زهدع زا هد افتسا هدشع و رم

 ناگدننک هیهناقاس تساملیف ره رد روپشم

 روهشم تسیئدآ و دای كب نداد تک

 زا ژورما یلو دند ومنیم

 حالطصاب هک تشیاملیف ره

 رددوشیم یمس عتاودد , دشاب (هداتسرب)

 نادنمرته یزاب ورنه یچاشاع" لوب لباقم

 ۰ دن زاد هضرعواب یرنشب

 ( لماعتشیه) ملیفذا دیاب هن وءن یاب
 ۱ هی راه تشه هک درب مان

 ٩ ( تک یتشک رد شدوش) و دن داد تک رش
 تساهدش هیهثدووشمهراتراهچ تک رد

 فو رعم یاهباتک زا دوویل اه رد المغ

 -یرصمیاهباثک ال ؛ دوب

 یاهلپ نیک یتشک رد شدوم- دنلب و بیپ*

 - دربث دایرف - هب رک یاب یاج - یروک و ت
 داتسهی داد ربلیف لاح رداب  هیب رغ كي لدم

 ۰ دل |هدششی امن هدامآ ابد

 لثم میدق دمآ ردرپ و كرزب یاهمابف
 و كيدیبوم - دوه نب - هوکشاب هسوس و

 یدوزبا--, و هدش هیهت [اددجم نامند

 :دشدهاوخ عورش اهنآ یرادربماب

 دوبل اهمیتفک هک روطن ایه لاحرره رد

 ندربالاب یثعم شاهزرایم هلبسو اهش زا
 لاسماو هدوم هدافتسادوخ یاپملیف جنس
 ره هک درادهیهت تسدرد یک رزب یاهمایف
 .دشابیم( اتبم)ناونع هتسیاش اهنآ ذا كي

 ت ٩۱۷ نرابش

 ۱ ملیف ره د

 دهدافتسا رتشبب

 یسوبوتا)كرزب دوبژ رد( نا زاکابلا)

 رااع مادد لاسءا (سوه مانب

 (اب ددرانک ی ام زادن اداب)
 مانبیرگبد

 ز هیپت نداملااک و ودنا رب

 رد ودشآبیمراکسا هژیاج

 یک دز تیقف وم مه
 قفوم تسنکسم هک یلاهملی زا رگید

 شردوش) دنوش ۱۹4 داکسا ه زب اج ند ری»

 (تساهدم] دوجوب یا« دانس) و( نیک یتشک رد

 و(نبع سمیج و دنل داک یدوج )لا رتشاب

 وندل وهمابلب و )فا رتشاب (یتاهدرتد)

 هنشذگ دنشابیم (یب زا رک كيتب و ی سی رک

 هرجنب) و (هلعاع تثیه) یاهملیف اهن ازا
 هداد ناشن زی و لاوبتف رد هک مه ( یبقع

 . دنهجوت نایاش ظاحل رهزا ۰ دندش
 تسنکسم) مایف لاسما یدمک نب رتپب

 یدوج)كا رثشاب (دنفب قافتا مهامش یارب

 لاکیزوم ملیف نی رتهب ۰ تساهدوب (یدبلاه
 یا رب سو رعتفه) لاحبات ۱۹۵ حراعمو

 كراتواپ و ومشمرثا زا ساتقا (ددارب تفه

 نب رتگ دزب دد ادشورف دزوک و هک دشابیم

 هعسوت اکیره] یامنب موس یادعم

 نوب زبولنیا ماکت
 ۷ یدوزب هک تاشباد

 هوکشاسب یاه رتاش كرسو للجم یضو

 فرص یداسیز قلاب دش دهاو.خ ع و رش
ِِ 5 

 یشیابن یاههمان رپ
 ۱ ۰ تساکب رما

 نا رثهمادختسا و تانل را ودوک د هیهت

 ملسم بی رتنباب و تساهدشنآ یاربدیدج

 هدش درا و دووبلاه رگیب رب ی رضهک تسا

 اکب رما دد نآ لاک زوعاب ما ددیاه هعان رب و

 دیدررک دهاوغ ع ورش ءاهنیمه ژا

 یکش تخس رس ناسبقر نیادوج واب
 عیسو هدرب نتشاداب اهنتدووپلاه هک تست

 و تسیق نارک یاهملبف اب پوکساینیس

 تدم تستاوتدها وخت ادصو رس رب تافیلب

 تسنکسم زبچ كياهنن ودنک تمواقم یدایز
 ظفح یارب | ددوویلاه شالتو شخوک نیا
 هیهت) نآ و دناسرم هجیتتهب قیاس تبعتوم
 هکد سریءرظنب نینچ و تسا (یلاع یاهملیف
 تیمهآییوسخ دووبلاهرد ملیفناک دن زاس

 هننکیمشش وک و ءد رک كردارع وضوم نیا

 یاهءاررد | ددوخیورشیب تمنص هرغالاب

 یاهلین هیهتزامک مک و دن ژادن اداکب یرثه

 - دن رادرب تسد بادجیو لدتیم



 ملیف كن هیهیت

_»»_»ص» »۰,۹۰ اس
 

۳ ۳ 
 ی دا 3 3 دل ج3 داد دا جد داد دم

 مدوخیم رب دراد
 روک د نیلوا» ین دزب دوتار 9

 شی حب یربع ندنارذک زا سیو دادعیجرت

 اق شاقت (نیلابوک وه)

 ریز شاقن هکشیانیع رد
 دوبن عالطا یب ژین تا رامعنتخ

 نارگیدزاشیب هک دیدرک ثعاب رما نیبهو
 تایصوصخ زا ددرک طلسم شیوخ راک رب

 یاپیداک هزید هب هک دوب نیا شراک مهم
 تل کشا ات تفگیمو دوبن دقتعم دایز
 ردتحب دوشن هتخي ر حبحص روطب یناتخاس

 < تساهدیاقیب نآ یلخاد تانیئ زت یگنوگچ

 تفک دیاباد (نوبیک كي ردس)هرخالاب....و
 هتسیاشهک |دیماقم نآ نونک !هک درم نیا

 هک تسا یتاسک هرمز اهدرک زا رحا تسا

 (نوبیک )دن | هدومن امنیسمل امب یک رزب تامدخ

 هلئم»:درادیم راپظا شراک دروم رد

 یاههیاب زا زورما تانی رتوروک دولدم

 راک نینچ تبل وئسم هکک وتساامنیس مهم

 دشاب هجوتم دیاب دریگیم هدهب اد یئاه
 نآدو هدومننلوبق اد یفهداس ااک هک

 ماجنا یارب نامز نیاات هک اد یتامولعم

 نآ ددتسانکسمتسا هتخودنا شیاهراک

 نفذآ دوب یتسد

 اس ویرامعم

 لدم رقنکی .دروعتدردب صوصخب دروم
 هملاطملاح رد هشیبه دیاب روتاروک دابوزاس

 نتخاسروتسد زورما رک |ا ریز دشاب قیحتو

 نددمهناخزبشآ زاهنحصكي ند رک هدامآ و
 نکمم ادرف تسا هدش هداد واب لته كي
 هناخدور دانک یاههناخ دنیوگب واب تسا

 كي دنب زور و تسا موزل دروم وکنک

 وناوج مناخكي باوخناطا ۰ ینیچ دبم»
 <۱ اه ومیکساپ قلعتم هبلک دنچ

 هک تسا هدش تباث رضاح لاح رد

 صوصخب وتانیزت رظن زا هنحصكي بیترت
 لحمكرد یارب یچاشامت نهذندومن نشود

 یرس كي زا شیب بتاربب ناتساد عوقو
 عورششحسب رک | دشابیم رثّوم تابلاکم

 ۱۳ هحفص تب

(0 
 لبق هدامشز| هبقپ

 هدهاشمار یزیمت نلاس كی یجاش

 یم رچیاهیلدنصفیدر كي نآ رد هک دنک

 لحمند رک صخشم و یفاک دوناب و ءدش هدیچ

 نداد ناشن دوظنم هک دمهفب یدوف « راک

 ملیف عوضومتسا یلمای یتلود هرادا كي

 ایود هکشیاات تسا هدش كرد

 ۶ لیف

 رت دوز یلیخ

 مه یولپی رفن دنچ
 اهن[ تاملاکم زا هدننیب رخ[ تسدو دننک

 دننکتدنها وغیم هچودنتسه اجک هک دنک كرد

 رد اد یئاههنحح یاههن ون نی رتچم

 كمکب نوبیک هک ( تیلوژووتمور) ملی

 نیمز) زین و تخاس (كربلات كئيوریا )
 (دوسجنایادخان )؛(ضیعبت و ریکت) ؛(بوخ
 (سپیچیات ][ظفاحادخ )۰( تناوتن ۲ یرام)

 (دلیف ریاک دی وید) و( یتن وب یتشک رد شردوش)
 دی یارب كي هکنپ . دون هدهاشم نا وتیم

 رگید ای وروکد ۰ لدمرظنزا هنحصننچ
 یسنارفنک راک ره زالبق هددرگ ینق تان

 راک نیادداب هکیدارفا زا دوشم لیکشت
 . دن راد میقتسم ریش تیلوئس ایو دنبیپس

 هدننک هیهت : صاضخشا نیا نايم زا

 رید -م « روسیژركيک ۰ روسیژر ؛ ملیق

 بایت |نیصصختم ؛ هنحصناحا رط « ق

 یتحو رهشزآ حراخ یاههنحصیارب هنومن

 سدنپم ؛ یکیرتکلا و ینف ناسانشراک
 اد اپتآ[دیاب هک یناک رگیدو توصطبض
 « دیمان ملیف كي هیهت نوک ان وک یاهدیلک
 ..دننکیم تک رش

 ی داس ( نوبیک ) دان[ نایمرد
 ادتا رد هچرک و دروخیممشچب یصوصخب

 یلو دوب مسیلائد بتکم دنب یاپ دیدش
 مسی ویس رپما یوس یئهژادنا ات هژورءا
 دشاب نامه شلیلد دیاش تسا هدشلیامتم

 نیا نایاپ دد . تسا هدشهتفک الاب رد هک
 هک ميابنیم هفاضا مه اد هتکننیا تحبم
 ردهک یراک نیب هک دومن شوما رندیابن زک ره
 هکیراک اب ددرگیم هیهت امتیسرد هنیمزنیا
 توافتو هلصاف این دکی دوشیمماجن | رتائترد
 رایسب راک مهاب ود نیا هسیاقعیتحو تسا
 اثیس یارب هک یئاههنحص . تسا یطعلغ
 نیئ زت یصوصخب یاهروناب ؛ دوشیم هیپت
 بیت رت یروطكرزب هچو كچوک هچو دوشیم

 برود مشچزا هک دن وشیم هداد

 یداع هدنشپب و هدوب بساتتم
 , دیامن روصت

 .د راه زا هک ی اههنحص

 1 دن رت مهم
 ) دینک لاو دوخزا

 بم ایشرظن ردهچره(؟ ماهدید لاحب

 9 ] جراخ تلاحهسنیا زا

 ت دروم دیاهدید هک 1و یلخ

 7 رو رطاخب
 اماههرطاخرد نآ

 ملیف ردمهو باتک ردمه
 . دونافیا ادیک دزب

 ب ندرب ی یارب
 مهاد(زاک غارچ)میف
 اراش تک رشاب هک مایف

 ] رجب دوب هدشهیهت نمک رب

 اوصخب ۰ نآ رد لزنم شه
 دوب هداد ن ناب دون



 ملیف نی الوا لدفورعم
 شقندلنام تداک وب یر

 راکتی انچ كي لرملیف نی |
 313 رک و هدننک هیپت

 نیاهک تسا فورعم < رلب

 دهاوخ هیت نژب واتیود>
 هبت رمودنولک ات هک حرام

 ملی نیا دد زر تسا هدرب داکسا هر

 دراد تک رش

 مارد ملیفكي مان «ناوج قاشع»۰

 اب ناتلگتارو اربخاهک تسا یجیج
 <«تیاندیوید» نوچ ۱0ت رنه ت

 ملیف نیا .تساهدش هیپهت «اوسرولید و

 ریخ|لاسدنچ یاهملیف نی رتبب زا یکی دزج
 رد و هدش بوحم ناتدلگنا یا
 هدشعقا و لابقتسا دروم رین اهروش

 تسا

 رد یدوزب زین دلیاو لن رک ۰

 دهاوختک رش «یناوغرا تک » مانب ی
 یابپلین رد نونکا دلیاو لنرک . درت

 وزجزیت ریخا ملیف هک دنکیم یزاب یددعتم
 نونک اتملیف نزهشس رثه تساهنآ زا یمن

 «كنيدلبا ولکیام» یلو تسا هدشن نی
 تک رشملیف نیا رد زین رولیات تازیلا رهرش
 ررک دهاوخ

 ۱۳ ور ادم
 اپ اب اب »ملیفمامت| زا سپ ریامنب ودلک و رتم
 رد يرتسآ درفد قافتاپ |رنآ هک < ذادد

 اف

 وریخا تفوماداب ینایک
 و و

 دن |هد رک تک ر ش« یا هقلح هس

 واتسیو
 ز از»و دن رادتک رشنآ

 كريس» نی
 ملت یلدا

 ردقوف فورعم حوز هک تسا

 هراتس < دوباک
 قوف یدمک حوزیزابه ملیف نبا رد ابیز
 .دشابیم

 فو رعم هشیپ رنه < نوت داب دراچب رد ۰

 یلیف زد ناتلگتا رد ًاریغا « هقرخ و
 تساهدرک تک رش «درک نابایخدرم و مانب
 تسایدنم رنهناگشیپ رثهزانوت راب دراچی ر

 رتخد)یاهملیت دد دوخ یلاع یژاب اب هک

 یب ترهش (هقرخ) و ( لجادنم یوع
 ملیت ناکشیپ رثهریاس . درک سک یدتنام
 دنشابیم (نوسواهتیلت )و(نیرک دراچی ر)

 2 ۳ تاد ربع شبا الت

 یاهسلفیرسهدننک هیهت < رسا لوس

 سکل >یریک هدانک زا سپ «ناذرات

 یاربادیدیدج هشیپ رته +« رک اب
 هدرک باختنا نازراتشع یاقیا
  دداد مات «تاکسا نودروک د هک
 سکعكنیاهک «تاکسانودروک و

 نوک ا ۰ دیئامرفیم هظحالم ارو)
 ماتبدوخملیف تل وا دد,یژاب لوفشم
 و دشابیم «نازدات یناهنب لکنج»
 فالخربتس) هدادلوق <رسللوس»
 ءایس زا شلبف رد رابنیا « قباس
 دیشودنک «دافتسا یقیقح ناتسوپ
 ملیف ددیفاک هزادنابمه كنلبوری و
 تکر ش «ناذداع یئاهتیلکنجو
 ۱ دهد



 و تردت حوا رد مور روشک هک مافتهنآ رد

 صوبدالک یدوطا رم
 قلع تسا سکشممیدق مور خب زا تم ۳

 هءژود زد یتع د رسم رسدوخ تمظع
ِ 0 

 تاحقصرد هک زوطع

 تشادنكلابدوخ همیدننتشک زا یتح«انیلاسع»

 مود نارتوهش و اییز سیرطارپما «انیلاس» یاپبزاب
 بحاصیفا ژادناب یو هکیئاجن[ زاو دوب ناف[ هرپش
 دیدرکیم لئان تشاد هک یدوصقم رپب دوب تردق
 دصاقم و توهش یافطا هاد رد هک دوب ینز «انیلام»

 داتفایم قافتا اسب هچو دوبن نادرک ود یلبعجیهژا دوخ
 تشاذگسیمه رهچرب یکسام هزاتیقشع یوجتسج یارب هک
 دیاش ات دیودم ناژاب رس لابثدب موررهشیابن اب ایخرد و

 نیا یاهدع . دنک ادیب تسوا هءاوخلدقیاطمهک !دیسک
 هرخالاب وا اما دندبتسرپیم اد خیدات یابیزو لدگنسنز
 رطاخب طقفو تشادن هقالعواب یاهرزهک تخابلد یکب
 رابج روطاریما فرطزا هک یمتسو ملظب ندیشخب نایاب
 دوب هتخابلد وا یرهاظ روطب دشیم مدریب تیث مود
 دوخ رصح ود> یب یاهینارت وهش و اپبزابقشعاب هک وا یلو
 دنچ تسناوتن اپن صاصقب دوب هدز یتباتج رپب تسد
 یم شتسود هنابیمص هکیسک رانک رد اردوخ ربعژا هظحل

 یکی دد داد تسد زا ادشقوشعم
 یئاج-درک یشک دوخ یعیجف مضوب مود رهشیاپن اباخ زا
 تشکسمیاهزاتق ز متهژاب دنا هک

 هدیقع اربز دنشابیم امنیس یاپجا

 رتألت هنسص یورب ناوتیمن هک ار «

 درک سکعنم فافشی

 هب طقف زیناد یخی داتیاهملیف ت
 و دون فیصوتو حیرشت مدرمیارب نارتیم ابنیس هلرسو
 هیهت رظن دروم تماصیاپمایف نامززا یتح عوضومنیا
 درب مان لیبق نیاژا ناوتیم هکییاههل ومن و هدوب ناک دننک
 نب 9« یی یاه زود نرخ[ -«ایریباک »زا دننرابع
 را نادازه اپنتهن اهملیفنیارد هک «بصعتد و <دوه
 تلاج رظن هطق رهذا هکنيا یارب هخلب دنتشاد تک رش
 زا اما دندر کیم هفاضا نآب ریه یقشع ناتساد كدنشاب
 دیدرک فقوتم اهملیف عون نیا هیهت یناهجكنج عورش
 دم اهملیف نیا هیهت ذاب ریخا لاسدنچ فرظ رد هکنیا ات

 ۱۴ هحفص

 هدر یو

 یاهسوه > یاهمایف دننام تسا هدش

 ودوادو-< رتاب وئلک ورا رس »-« زوطا ریم
 َ الاب و « هلیلدونوسماس» و «ابس4

 مدشهغ2اد رب ع ون نیا زا هک یملیق نب رخ

 دعابسم ماتیلاسم تشذک رسو

 نیردت یلاشامت زا ی
 هیهت ایورا رد كنج ژادعب هک تسیاهملف 5 ۳

 کی «ائیلاسو

 فرصاپهام نآ تامدقمهبهت یاربو هدش
۳ 

 تن یخ .دن و ریاه را زهو هدیدرن تفو
 یاه هنحص هکنيا ات هتفرک هما اطم

 وب ریز دد هکیمدرم را
 هچ رها دشابب هدن دنکیمناج وایدوطا ریمآ ۱ ِ 7 ۱

 , دهد فو تقیقحاب ر

 ملیف ناکشیپ نه
 كي «اتیلاسم»ملیف «کیاجت۲ زا

 , ورا ملبف
 دنساشان ناک دننا وخیا رب یاءهزادن اات نآ
 نونک ات نآ لوا هشیپ رثهزا هک اصوصخم
 . دن|هدادن ناشن یملیق نا ریا رد

 مان «سکیلف ایرام» هشیپ رنه نیا
 نیرتاببز و نیرتفو رعم زا کت و دراد
 رب و دو ریم رامشب یکیزکم ناگشیپ رنه
 رد القا یتسیاب هک ناک راتس بلغا سکع
 یترهش ات دنیانن تک رش ملیف نیجودكي
 را رقنایچاشام7 هجوتدرومو هدرو] تسد
 ترهشملیف همرد یزاباب طقف یو دن ریک
 ایرامو هک[ زا لبقو ددوآ تسدب یناپج
 «اتیل ام ملیف دد هتشذک لاسردد «سکیلف
 دنک یزاب اد خیدات نژ نیرت لدکنسلد
 مانب كرزب ملیف دنچ رد كيزکم روشک رد

 ناگشیپ رثه دوشیم بوسحم یب

 م ناو رک راک نی رتف و رم
 اقیا |ر یاهدمعیاهل در
 و اهملیف نیا رب

 هطماوب
 تیقفوم هک «مورتس
 .ترهش رب شیپ زا شیب
 هشیپ رنهك, نونک |
 تهج نیهب و دوش
 شیلاسم» ملیف هیهت
 نا دا زه

 ملیف نادرک راک
 تشاد راهظا



 ملا
 4 ۰ همی

 کد وط]ر ۱ ۱ هی رد ۶

 نآ هد
 ۲تنف شف

 39 ل ۳

 ور
 یاهی اب

 «انیلاسم» هراب
 ۷ یزراب وصنب مدناروررر . ک

 یسک هک ماتدطم ن ۱

 ءافیا وا یبوغب ار -_

 یمصی < سکب
 <لاشدام ژرز» مل

 ددادهدپس یون

 لاس زا اد امایس ی

 یاپملبف زا دمآ رد یوسنارف ن رگ
 ۳ تصسا هدرک یز

 < هنکیم یزاب شتآ اب «

 < نادرم یکنشت» 9۰م

 اب وچگج

 هیت رو رب هتشذک لاس رد درب مان ار

 سی داپووت وس ملیق هناخرلک هک یدادرارف
 ملیف رد تک رش یارب هرک دقعثم وا اب
 سو. شق و دمآ ایلاتیاب هاتیلاسو

 هومنیزاب ار یمود هداژبیجت

 نیا دد هک یرکید ناکشیپ رثهزا
 زا ناوثبم دن راد یاههمع اتبن لرد ملی

 سوب دالک شقن روهک هربمان < یسابوسم>
 اهتسب اد دوس یلامت رثه مود روطا را

 دناسرم هجرد
 لد رو «هبروش ناژویزاب نینچسه

 شقن رد « هیت ناژدو یسود لونک
 «لوتب و لشیم» و «انیلاسمو كان رخ سشد

 «ناژرک نمدژو وروطا رپما رواشم لررو
 هجوت روخ رد دابرد نب فک شق رد
 تسا

 ملف بلاح یاههنحص

 زا یکی «انیلاس» ملی تسق نی رتجبهم
 نآ یطد»د هک تسا ملف رخآ یاههنحص

 - ابلد» یلایلاثبا ناوج و ابیژ هشيپ رثه
 اد دوخ ناج هنحص نبا رطاغب «الاکسا
 ی و ربش هدجیه نایم ردرء هتخادن | رطغب

 ناوتیم و دهدیم ماجنا اد یبلاج صتر
 نیا دد هسک ۱ یملد نیرت لکشم تفک
 راطسک او یو هدهعب هتشاد دوج و ملیف
 , دناءد رک

 ناب وسیع نید رپ یاههحم ننمه
 هكلج و یناود بسا ثاقباسو ناریشو

 ماجنارهش میسونادیمددهک یی وخ یاه

 هجوست بلاج یلجخ دوخ هبولب دریکیم
 نبادد هک ی اهنعص نبرت ابیز اما

 نشج ددهک تسا یصقد دراد دوج و ملیف
 + تسا

 رد مالاس تالاب اردوخ یاهر یشهش یهور ن

 .دناهدرک دفاب بیرفلد و ابیز یانیلاس لاث*
 . ۷ یرامش

 ابنیس ه راتس

 4 ییح یتسربدوخ طرف زا «انیلاس »
 ! دیزرویم تداسحمیهد وخ هم

 ۱ هب ناصاقر زا هدمکب طسوت ایلاسم و سوباع یسورع

 ِ تفافسیا رب <« ولاک نیمرا> و دو رکسم ارجا نابرع

 وومأم اد سیلپ رفن ۳۰۰ ناسیرع هی نابورب رب نیا
 ًافوفحم < بلاجا > هربتسد زا اد اهنآ ات دوب ءدرک
 ۱ ۱۱ دن رادءاگن

 ۱ با د» زبب سوبا و انبلاس یب یقشع یاههتعص
 ۱ ملیف رد نونک ات هک تسیاه هتعص نی رت زیکنا دوش زا ملبف
 شک ابی)یاتیلأاسم هک دنچ رهو تسا هدشهدیناجنک اسه
 ۱ نوبت ابیژ سوباک هکاجنآ زا یلو ءدوب یزابتعع طفن
 ۱ درب یبنآ یاههتحصیبلاجهب ناوتبم تسا هدوب وا ندع

 ۱ ملیف یرنه و ینف دداک
 و هتخون ه ولاک_نیمالک اد «انلاس» ملیف ناتساد

 ۱ طسوتب وءدشهیهث .ناتساد ته یورذا ربننآ یوب دانس
 ) .هقاسمآ ملبف یارسب (سراون وثپ) و(نبتالاو ترب]]
 لب زوم و < ه ولاک نیم راک ملیف ناد رک راک, تسا هدبدرک
 < یشیلسو روت بود > دا رب < ینیلس و رو رس دو رب | رثآ
 ملیف یاسهکشهآ هدشاس و -یئايلاتبا كررب ناد رک راک
 رد مسلیفنبا ..تسا هتخاس «وسجکنج سرک ا/راپسا>
 ۵ ولاک یاه وبهوتسا طسوتب و مود یانیچهنبچ یوبدوئسا
 هاش رک یا رب ۱۹۵۳ لاسرو هسنارف دون وسملیف و ایلاثبا
 ناب زب هنر نیا طسرفب وءدش هیهث اکی رما یایبلک
 «تساهدیو رک شهب,ناهج رسارس زوو هلپ ود فلتعم یاه

 ناتساد هصالخ

 ممه و سپ رطا رپما(سکیلف اپ دام) انولاسم
 ناتو وش ین ز هک (یسانب وبم) مود زوطا رپما
 ناوسج و سو+اک نشاع
 دایر اگه ..» هد رک
 ۳ ر

۱ 



 یوخا زمرهیاقآ
 ردکم[ءباوج زا امشهک ميفساتم یلیخ

 عفدرتدوز هچرههک ميراودیما و دیاءدش

 اشتالاوتس اما و دوشب
 ام هلجم

 هظحالم _ ۲

 ترودک

 گتتههرابرد - و

 مه ار نادر سخعدلجیو رهک دییاب

 میاهدرک پاچ - ۳ ؟ دیامرقیم هچرگید
 جدد یعقوم الوسم ناکشیب رثه لاححرش _ٍ ۳ لی ۴ ۱ ۳

 23 هک اور
 ناژسب نان دنناوخیاضاقت رادقمهک دوشم

 اب « دسرب یتیمع

 جرج] تهاتشذگ رس اجزا هک دییامرف

 یم هظحالمرکا نیارب بر

 یکت رف سالگ ود و هیاوب

 رک دهک تدایه شنلع «
 لداش « تقاد

 دوشیمیراددوخ

 هتل 2 یلم تک رش) ی واتسزوخ
 )ن داریا ت

 رک ذت اهداب دوج واب هک ميفساتمرابس

 هک دیاهدرک اضاقت یلامیاتجزاب ۰ هلجمرد

 میئامت یقرمم «وناکتماناولیس» هب اداش

 زی زهناک دنناوخ و امشب دابنیرخآ یارب
 زا «امنیسهداتسو هلحمهک ددرگیمرک تم

 طباور داجیا و ناگشیرته سرد[

 تسا روذعمصاخشا و اهن[ تیبیت

 ناب ؛رادرب وخ رب نیهاشیاق [
 هراب ردهک دیاهدرک

 رد ميسیونمن یزیچیلایلاتیا

 مهتمادام اش
 ء

 1 ناکشیپرته
 ؛ ميژادربیم اهن اب همهز|شیام هکبتروص

 ویروتیو « وتاکنم اناولیس لاححرشرگم
 ناساک

 دب |ءدن | رخت هلجمرد

 نایسوریدر رامسو رب درام
 زا یکیدد د دون ن لک

 اد نیریاس و ادیجیرب ول ولانیج :

 لاححرش - ۰۱

 رد هک یئولق ود - ۲ هدنب] یاههداش
 رد ؛ دندرکیم یزاب «ادک وسن رب »ملیف

 - ود زین اهنآ مانو دندوب ولق ود تقیقح

 رد مه نیلفلوا .دوب «جوم» یاهولت

 . درکیم اغیا ارلوار اسخش ملیفنآ رد

 اضما ریاس و ناتسلگ دمحم یاقآ

 ی اموطناگدنک
 یافآ هک میتست نی

 هتبلاو دنتسهیبوخ دنمرثه قوت ول تزع

 و تفد میهاوخ

 درک میهاوخ جددن

 هک دینک
 فلتخم رهوج كن رو طخیاداد ناتراموط

 7 مه ام

 راشیآ غارسب هتآ رد
 زا لضقملاعحره

 یمس دعبنم مه امشهک یطرشب اما

 ! دشاب

 نان دن ۶ سو رهیاق ۲

 ملیف دد اد نتوه یتب لباقملو

 یا < زادن | ریت ین[

 هزیاجیناریا یاهملیفنی رتهب یارب - ۲
 ناب ایو ملیف دد - ۳ دشدها وخ یعتیا

 تک رش لبی رک یتب ورچیمروتکب و «شاباو
 <در»ربعوس» مايفناگشیپ رته- < دن راد

 س ویدوتیو « ولراک ود نووبازا دنترابع

 یاهدعو سی داشدیس و یلجن  ربپ « نایساک

 زرجادیودوتوبلامایلیو - ه ... رگید

 هک دن |هدرک تک رشیددمتم توس

 .تسا هدشهداد ناشن نا رهت دداهن ۲ زا یضع

 (هاشن ام رک ) یدا 7 رذون یاقآ
 یناریا ناکشیپ رثه زا وب

 ۱332 ۲ هه یچداخ تامولعء یا داد

 امتیس داک زا تسد هک تسا یتدمنیب دود

 نوچاد «یلعلق » ملبف - ۳ تسا هدیشک

 ترضحیلعادورو تبساتمب دوب یژاب رسیدمک

 یل ودن دادن اشت رهشنآ رد زی ربتهب یتویابه
 دنتسه نآ لیمکت لوفشم العف دوشیمهتفک

 . دنهدب شیابن مهنارهترد ات

 (زاریش) یچرامیت اضریلعیاقآ
 دد العق ودو كي یاههداش هتاقساتم

 رچیم روتکی ولاح جرش ۰ تسث سرتسد

 هرخالاب مهتراک وب یرفیههراب رد و«دشپاچ
 . درک میهاوخی راک

 یناگر  عیفر حاح یتیک ناگزیشود
 ٩ هژینم و هوکش

 یزیاوجیل | ری|ناگشیپ رتهیارب - ۱
 بورغ» ملیف دد- ۲ تسا هدشهتف رگ رظن رد

 و نسوس وناب ویماهسغ ورف مناخ «قشع
 نآ پاچ - ۳ دن دادتک رش یودپمیات[
 ام یارب ورن ومنیلپ رم هنادنسیادخ سکع

 ! میدادن اد شتلرج ینعی تسین رودقم

 هک دید رک ادیب یتئرجولدربمدآ هچنانچ

 شرابتخ | رد می رضاح دشابن] پاچب رضاح

 . میداذگب

 (یولهپ ردنب )یب وبا یلعیاق آ
 ناتدوخ و هدرک لاوتس تشه امش هل ااشام

 هچ رگید نیارب انب ۱ دیاهداد باوچ مه

 ۱۱ دی رادامزا یراظتت |

 داژنیوسوم رفعجیاق آ
 رد رایس امتیسهب ابش دایز هتقالع

 یاشامت اب هک میراودیماوتسا ریدقت روخ
 دب ربب رسپ یماک داشرد هشیه بوخ یاپسلیف
 زیناردوخ بوبحم ناگشیپ رثه لا-حرشو
 ۱ دیئامرقب هملاطم هلجمنیاددهداومه

 تعب -

 داد رهم یاق آ
 و رد

 :د ردمو زا درومتاءالطا

 اوخهدراذک نادنقالع و
 ز راغغدم>حا یاقآ

 اقمزا ادامالوا

۱ 
 امش اینات . میاهدرک

 تسا رتهب دب دادلوپ

 ورب یرگید داک یب

 ب زشدوصمه و دشاب
 :هد امیج ناتردا رب



 امتیس هداتس

 تسا دنم رنه ناوج نیاب ق ۳ ۲ قاب ی ]نیرتنامشخ رد

 ۰ تسا هدش مفاو ایشهج

 تسیدنبیاپ الماک یب
 باد] فالخ رب ولو دها رد

 حود نیا و دهدیم ماجنا دشا

 اهن هنر
 ودنآرب نول دامابدل و ,

 وسج میط و را,

 نونکا هکل»,

 كي و (هدشن شوعف رطنبا
 وروكند (تجولب) راولش

 لصاوف رد . دینی یم هتنر
 یود بلغایو یرا

 هکیا هطقن نامهر

 ناگشیب رتهدمآ و تف رلحم

 ویدوتسانارا زک راک ریاسو

 ابلاغ و دشکیمزارد تس
 هزاب رد رک ا!دوریمباوخ

 لاوحیو دوخ زا راتف

 : هک دهدیم باوج +

 ت یک دن زمدوخ یا رب نم)

 راب ۰ دراد مه نحو (م

 یلاتتیس تاماقمفرطز اه

 زاتف رز رط نی اب ناشف ان«
 تاف انمناکشیپ رنه فرط زا

 ار ودناربنول دام هک تسا هدشیعس داد

 رودقلایتح و دننک (یئامنهار) حالطسا

 راشن رد اد یو فلتعم تاپج زا -ِ
 و دنک یکی رثهو امثیم كرتات دن راد

 یل و دن دوب هدشقف وم مهیاءژادنا | ریاتا

 ناتسود ژانت ود یکی هیصوتب (نول دام رام)

 هناگچب تامادقا و تاثبشت نیابدوخ كن رکب
 هاوغلد یک دنزنامه ژاب ودرک یجک نهد
 .نونج > لفاحم و تاماقم نامهلوقب )
 . تف رک شیپدد اد ( «زبآ

 ؛همدقم نیا ابهسک یدنمرنه نادج

 ۱۷ءرامش 7

 ! دید ناوتیم تردنبار «ودناربنولرام» هدنخ

 وایوردامو ردپ مسصت نیا زادچ دب رک دبشتایحورورکف ذرطزا یرصتحم
 گی رنه یاهیمداکآذایگی ودهآ ایندب اکیرمآ یزاکساربن) تلایا رد یو دندرک تازویوب رپش هادداد , ودشب لاسیسهداتقا
 ) یلتخ رتاایدد درکیم  لقتم (زیلون ی اب1) تااباهب یو هداوناخ یهداک ۲ نیا | دعب دوب میقم رهش نامه دد زا سیو درک ابدوخ یک دا زیگلاصششنایاپ ات
 یمرطافتب ار سی هدیشهیافیا اب  .ربیل)رهش رد (نولدام) دمب یندمودندش
 وارق یرتات لقاحم هجوت ددوم ( دن ارذگ | ددوخلیصحت یتامدقهدود (لیو
 . تفرگ ردهک دوب هلاس,دزناپ . دش جلاک دداوو
 ۱۳ تک ره اب دا کا ترپخآ اد ؛یلابط هشیی یوب جلاک رتسک دا هتسد

 نیا زا یو دندرت

 نابابژ!سپ تفرکمیصت هک دشهدزندذ
 اایطولبطاب كت ددیب لیصحت

 و کا وا هقاک) ی ردق ۲ راغتفا

 هورک دد مک مک (ودن تم اب ون دخ

 دوو نوریب یرست روی وب یاه رناش نادنمرنه

 یدادربلبف یاه ویدوتما هک دوبیمطتو

 ۱ ادوا نوج یدنم رتهناوج
 اه تشاذک دنهاوخن هدوس۲

 ۶ ویدوتسا دنچ نایم زا

 [(تسیرآ دنبانوب) ینایک
 اد (نول دام) هک دشنفوم
 (نادرم ) ملیق دد تک ر شب
 سب (نول دام). دنک یضار
 هب اددجمملینیا ماتا زا
 وتخادرب یرتاتت یاهره

 یجرب > سی هد روهط زا سپ
 یزاب كبس «دوشیم رادیدب
 هچوندرومواص وصخمبیت و
 ملیفناد رک راک (نازکالا)

 (سوهمأتب یسوب وتا)دوهشم
 شیامز7 كيو تقرک رارق
 هکد رک تباثیو زا هاتوک

 دوخیدح رود روسژرنیا
 و ودنارب نول رام هزاب رد

 یاقیا یارب یو باعتا
 (یکسلا و وک یلناتسا)شعت
 نآ ذا تسا هتنرت اطعب

 ودناتچه (نولرام) سپ
 و دوربم شی داختفا ءار

 لاس زا یو هک یماهلغ
 داک عورش ین ۰

 "اهن دد لاحباتدوخ یمانیم
 خیدات ید شوم)رف تاراعتتامدش رهاظ

 اهلی نیا .دنتسه کی رع۲ یانیس

 شامسسزارما ی
 نیلپسیدزاوا یغایحود یدوزپ یل دو دنک

۱ 
۱ ۱ 

 هسردم زا ناپکان و دمآ كنتب هسردم

 راکب یتایتخاس تکرش كيروو تعیرک
 زایردق تک رشنیادد وا لقش تخادرپ

 رستسب یی دوب رتفی رش هلیعكی لغش

 اب یوردپ ءرخالای ! درکیرپت رفع هل

 هتشاذگ دازآ دوخ راعرد ادشرس هک[

 هیسوتنول اس ودعآ كنت مضونیا زا دوب

 یو هک اد یاهتشد دنچ زا یکیهک رک

 دوخ هبنآ یکدنژ یارب دنکیم و
 . هتشد دنچ نایم زا نولدامو دنک باغتا

 زنی اد یکی رتهو تاشیان راک فلتخم

 نوخ)4لدازسلوژ)4 اتاباژ دابودنز)

 )۶ ( هریزه ) ( زادنا راب رد)
 :رسزا ... (اهكسورعو اه
 ( مرک نوخ )میت ات ود یکی
 یرتهشزدا رظن زا ) نارگید
 اوخ) ملیق دد (نول دام)یلو
 درک تک شنیا رطاخ



 ناشن وازا ملبفهس زا
 اد وا ذاوآ زا

 هک

 هحفص

 ۲هدز مهب یترهشنانچ دناتشام رحم
 شب وخ ع امشل | تحتا دناک دانسرگند برق

 دیوکتیم ناگ رخ

 هب ارهیه هک تسا هتفهن و

 هک ام

 هداد را رت 1

 ءزیچ»

 اح - دین ادیم اش هک میراد
 ۱ میدادن ربخ نامدوخ مهزاب هدم۲ اجک زا

 دیدرک فشک اد« زیچدنآ رک ۱ لاحرپپ
 یورار شمان ۰ دیتخانش اریوهجتت ردو
 لاسرا هلحم سرد آب هتشوتذغاک یدوكب

 هدرک یداوک دزب شوع رد مهامو دی راد

 یزااوج هعرقدیقب وهدرک طولخم هقبام
 هک طرشت تفرک

 رک ذ صوصخمنوتسرد هک !دیطیا رش

 دبریگب رظن رد هدش

 مانمگ ناولم هقباسم نا دن رب
 مهد راهچ هرامش

 زا یدایز دادعت مههقباسم

 میهاوخ رظن رد اشیارب

 نیادد

 زجب هک دندوب هدرک تک رش ناک دنناوخ
 سکعیحاصنتخ انشب قف ومهبقب یلیلق هدع
 هعرق هجیتن ددو دندوبهدشن هقباسم دروم
 هک دندش هتخانشهدن رب صاخشا نیا ی ر

 لاسراناشیا سددآب « تسپ هلیسوب هلجم
 تشگ دهاوخ

 (نارهت) نایدازاقاولیس - ۱

 (ذاریش) تدو-مط ر
 ۱ ((نامرک ) یب شی هژ

 ۱ (نارهت) یداهرن بارهس
 0 ۱ (درجورب)یمعنا هلاحور

 (زاوها) یرهچونم زیزع - <

 ۱ دربذیبمیهگ | اعنیسهداتس

 هچب وتسادک
 .وم اب ناهج فلتخم یاهروشک زا ملیف اهدص هلاسره

 تنم ره زا نایچاشامت نپ ددو دوشیم هدادناشت اهامشص رد فاتخم
 و | وخ زا مادک رهامادسریم رظنب اهن ۲ هداب ددیف وک انوک و
 |رن7 و دندنسپ هب رتشیب اداهیلیف نیاذا یکی تسنکمم زیزع
 او ریل نآ تابثا یارب ًالسمو دن |هدیدنونک ات هک دننادب یملیف
 ۲ || وخ مومه زا ومیراذگ یمهقباسب ار عوضومنیاام تخاددنها وخ
 رخ یاه باوج و دنیوج تک رش هقباسم نیا رد هک میدادواظتنا
 رد و دن راد لاسدا تاقباسم هربادب هدشن لطاب ربیت لاید۳ اب
 ه تخانش اهباوج نیرتهب هیریرحت تئیه رظناب هک یباوج هسب
 ميدقاشيم هراتس هلجم ءام هم و هایشش و لاسکنی بیت رتب
 لوئسم و دنک زواجت دیابب نوتسکیزا یلاسرابلاطم ۰ تشاد
 :راتشم اهن[ در ابو هدداو بلاطم حالصا و هكحرد تاقباسم

 م نیا تدم و دش دهاوخ پاچ تبونب هدسر یاپعغساپ

 | نیا دد ناک دننک تک رشنب رد اد
 (یلنایوء د) دناشکیم رگید ملاعب یملاع |

 . دنیامرف هعجارم اناید امنیس بنج |

 . تسا هرامش هدزا ود

 موس با وج
 « سوهمانب یثاومارت»
 دایز یلاع و بوخیاپملیف لاحب ات

 8 یئاوما رت » ملیفیاههنحصهرطاخ یل وماهدید |
 ده|وضن وحم مرظن زا زک ره « سوهماتب
 رد نآ یندشن شومارف یاه راکهاشو دش

 . تسا هتسب شقن مزغمیاهرابش |

 عامتجا طلغ وصقانتیب رت ؛ طیحم ندوب

 زا ار هدئنیب هک دهدیم لیکشت اد < سوه

 نادنمرثه ژاودرههک (ودنارب نوا دام)و
 و هدبا ؛ دوخ یزاب اب دنتسه امنیسملاع

 سکمنم هدرپ یورب ادءدنسی ون یاههتسا رخ
 ۱۳ فندک

 یاههنحصیدوآ دایزا مهزونه ید
 < سوهمانب یئاوما رت » ملیف ریظن یب و جیهم
 ۰ منادیمملیفنی رتهب ارنآ و مربیم تذل

 هتخ وس هرهچ

 ر وک یدهم زا ناتساد هعومجم
 دس رشتم

 یافیا یارب ملیف اناپد وبدوتسا
 رشن دنچب جایتحا فلتخم یاهلر
 نابلطوادزا - دراد ونابو هزیشود
 تعاسزاهزورهمه تسا دنمشهاوخ

 ۱ دعاسم ان

 8 مانب یئاومارت ومانب یملیف ؛تیمورحمو

 . دن راد لاسرا

 هزانس > ههانکی 8

 اح یاداد هلجمیئاد

 ویدوتسا رتفدب ریهظ زا دعب ۷

 لیهست یارب دراداضاقت
 ]دری تاکت ۰ هطوب رم
 1 : دنیامن

 اره خساپ - ۳
 دشده | وخ مالعا دعب

 اد هقباسمره- <

۰ 

 نیناوق انض

 اسنامه ریزرد هک



 تست روح اه] اتدرهش ددامنین

 نامرک رد امنیس
 هک دراد دوج و امنیس كي طقف دشابه روشک عیسو ۳۵ ۱ رک رم هکی رهد رد

 ! تسا نا ,هت یاهامنس قباطم
 اهن اتس رهش بلا

 قاری بوذج رد اسم
 رصح ودح

 تعاطخسایداهدا 1

 ًاتیس طلب یا,

 ردو دن دادن دناب

 5 اهناقحا را

 طاق
 ی
 نا ربا يا با

 3۳ کم او

 رمشیحب هلمج نآآ هک و

 یناعالطاامو تسا نام
 سرتسد رد

 دار-ق مرتحم 0

 تیم دوج و ژا نام رک یلاها عالطا .مبهدبم
 و وشیم۶ع و رش یسمش ۱۲۹۳ لاسذا اب, رذ
 رد یسیلکتا تیسالبم خیدات نیا رد و
 هند وب هدون سیساتنامرک دد هک یناتس دایر
 ه اد نامزنآ تماص یاهمایف یهاگهاک
 ملف نیا ندید هتبلا و دندادیم ناشنمدرم
 صاشخشا زا ,صوصم ءدعم صاصتخا رب اه
 تماص یامشیس هاگتسد نیا مک مک وتشاد
 و یدادیرخ اه ینامرک زا رک لو
 اه هناخ زا کت رد یدودعم یلیخ تدم
 دیدرک كورتم ادمب و دشیمهداد شی امن ملین
 یسش ۱۳۰۷ و ۱۳۰۰ یاهلات ات و
 ین هدرب نامرک رد امتیسژا یمسا رکبد
 نآ رسفازل یکی هلیسوب خیداتنیاردو دش
 اه ینامرس زا رفنکی تک رش اب شنرا
 13 یساامنیس تاداپآ و سیسات یلامنبس

 هک دندومن ملیف شیامشب ع ورشو یرادب رخ
 یهو رثف نامههطسا وب یمک تدمزا سب
 و لیطم دوک دم یامایص یرتشم نتشادن و
 موسفصت دوب شتدا رسفا هک نآ سسرم
 سیسد ون داذک | وینامرک كي رشب اردرخ
 یامنیسیاداد نامرک ۳۲ علاسلیاوا ۲
 ًاددجم۱۳ ۲ لاسطسا وا زا ودوبن یلفتسم
 رد هک اهیناغرک زا یکب غاب نادبم رد
 تشادیدادمتسا و وذ_شیاما و امذیس رما
 یآ رب ول ولاسو ریاد یلامشیس تفرک میصت

 اشیسنمالیاسو هیهت ماجنا و دیامن < نآ
 .دیماجن |لوطب ۱۳۲۵ لاسلیاداات ایت

 یلامتیسیاهواباتویهک 7 خیدات نا
 ۱ نابایخ رد < نابات » ۲:

 . دیدرک رثتنم نام
 نام

۰ 

 سحح - ًامیس هداتس

 نآ یاهطیلب تمیق

 فلان! دز هک «هلولک نابابخ»
 هدونیلاب ادنآ (تاکصا

 دن وومآ جات | واینیسد و

 ینادارسنابتشا اپمدرمو

 دا د رگ لابقتسا ر وب زممابخ زا

 مااب نی هنچ شب امن نآ زا سب

 1( زوهرمیا اع) عطا یااتج

 یاد) و (تددت حوا دد)

 نیا هک دشع ووش (نادجو

 دوم نون یاهدب را-ب
 یاهسلبف .دننف رگ را رفهجوت
 نامرک دد زین یرثه مارد

 ۱ نیرتب»ملهاصوصخهدرادیدایزنادادفرط مدرءهک تسیناگر اتسزا زمایلیورتسا
 دنرادواب یدابزهقالع نام

 كب بش ره «نابان» یابیس یداعروطب
 و هژان یاهملبق هک یئاهپشو دداد سنائس

 رودطب اینی-نوسلاس دوشیمع ورشفو رمع
 باقا نوچ و تسا یچاشامت یاداد لماک

 رددوشیمهداد شیابن هنهک و یمبدق یاهسلیف

 خرن تلهنیمهب و دنک یمل تیاقک نآ دمآ

 قباطم ونارک نامرک یابئیم یاهطیلب
 و تسا نا رهت یاه اینیس یاهطیلپ تمیق
 مودهحردو كي هجردو ول یاهطبلب شزد |

 تسالاید ۱۵ و لاید ۲۰ ۰ لاید ۲۰نآ
 هاگتسد و نابتخاس ظاحل زا هک یلاحرد
 نلاس زا یمک تسد قطان و ملیف شیامت

 ۱ درادن «یلم» و «ورتم» یاهامنیس

 هک یلاهملیف ثیلوا «نابات» یابنیس
 زا یلاهلابرس تشاد هضرع شیامن یارب

 و «نادارخمدآ روشک زد هفعاصد لیبت

 «ناژداتد یاهملیق یرسو «یمئا درم»

 ِ و دداد ناربدمو تفرگت رارق هجوت درومهک دوب

 بش تسب تدعنام رک هد عامیک دن زیاهلاس

 را رف هجو ددوم یردقب و دش هداد شیامن

 ۱ ملیف كيءداب ود انیس نایدصتمهک تفرک
 ۱ ادصب اهگن زهک یارب)مانب یرگید یرثه
 ۱ دنتشاد هضرع شیامن یارب اد (دنیًابمرد

 ۱ نامزک ددسع هدزتاپ تدم زبن قوف ملیف
 ٍ . دشهداد شیامن

 و (كدادناژ) ربظن یغیدات یاهیلیف
 ۱ زبث (دوهنییا دیارجام ) و (نادژنود)
 ۱ » دشورب وریدهیدش لامقتسااب نامرک رد

 ۱ .نادادفرط نامرک رد هک یناکشیپرنه
 ۱ نانژ نابم دد یلک روطب دن داد یدایس

 سیلآ) و (لیرک یتب) و (زمایلبورتسا)
 (تالسا فان اد) اهدرم نایمرد و (یف
 .دنشایم ادد)و ( رب وک یداک )و

 و ( نامرهق شورف مش ) یاهملیف
 (لک یدزاب) و ( یتیمرتلاو تشک رس )
 وخ نامرک دین یک یناد



 لبق هرایش زا هبقر

 :یناهج مودكنجع ورخ رد هک دش کر

 ءدوش ادیب یعونت مهل
 وندز دداهملیف نان ام

 رس یاهملنف ع وضوم

 رهق ششوک دعبب نآ زا ۱
 نادنمشن اد و رادب اقن نادژد و نتسب

 هب ولگنج یذومتاناویح نتشک وباقن
 نداد رفیپ

 ی
 مرن هجئپ و تسدبلیدبت جنک نددوآ تسد

 اب ندرک
 ینباژرادكتيع لابع

 و یناما] تفلک ندرک ناسو

 هک اهن ] تارحز ودش

 یاه جک ؟ فشک ورتخد تاجن یا رب ایلاد

 هثطوت ندرک یثنخ فرص تفریمراکب هدشیک

 و دیدرک نا داکبا رخ و ناس وساج« و رک یاه
 قد

 یاهلهنجب ناس و -اجلیع طب دم هک جیردتب

 اکیرمآ ترغروبع|صصیاپهوک واقب رف ]

 ()یریک كنلبلت و یشک ریش د
 نیاب .دنداتف |ها رب اهن ] لابتدب ودنتشادرب اد
 هب لیدبت «ددوخ ودزرپ یاهلایرس و بیت رت

 < یسوساج دروخ و دز رب یاهلایرس و
 تب دودحم هاعسا وب هک نیااب ءدود نیا رد .دیدر

 یاهملیف یتداجت تاقیبضت و كتجنامز یاه

 یل و تف ریمن شو رف بوخ جراخ رد ی
 اصوصخم دا اما

 هیهت تسدب یب وخ هژوس كنج نامز تداوح هک
 دوب هدادناک دننک

 ٍ رمآ

 فقوت« لایرس هیپت ودیلوت

 اتهتفرک < ناژرات و و «نمرب وس» زا
 ( نت نآ نی د) « ۲! تفصریش كس و « هایس كچ

 یدوز

 الاک تی اهن یب هضرعنی | ودن د وین

 نیاب و هداتنا روحم لامعناجب هیه

 دادرب تسد

 هک دشنبجوءهتف رن شو رذ یاه ملیفمک ارتو

 جداخ لاب رسفیدرزایلکب اهنآ زا یضعب
 یل ومعم یاه ملیف تدوصباکب رمآ رد وءدش

 حبش : اهنیاهلمجزا هک دندمآ هدرب یورب
 تیهاش -هنامرح«زءر-- ناسوساج كافمس

 رامش یم هدعو وناموف یاهلبط - ارحص
 رد اه ملیف نيا)د ربمان نا وتیم ادیرگید

 (دش هدادشیامن لای رس تروصن امهب نا ربآ
 كثج نامز یاهلایرس رد هک یرگیدلوحت
 یاه هکلم» رگبید راب هک دوب نیا دش ادیپ
 یلصا یاهلد و دندغآ هدرپ یور < لابرد
 «دنتف رک هدهعب اد

 - سیسنارف 2 هتومئ یارب كيلب ابیر

 یاه ملیف رد اد« جی ددل [ یک »و دروفیک

 تک رش« دیشروخ هچل ا> و «شوح و هکلم»
 اجره هک فیطل زرابم ودنیا یژاب و داد

 رک راک ناشیدالوپ رجنخ اس فی رظ تشم
 -یم كمك ناک و« متوو ربا رجنخ)ا دشیمت
 |دنایچاشامت هجوت ,تسن اوت یتدمات دنتف رک

 ۱ دی امت بلج

 مشچباهلایرس نیا دد هک یرگید هتکن

 لصن ره كان رطخ ورا وک اننایاپ دروخیم
 -لدهثداحاب همه تماصنا دود دایب هک د وب

 . دیس ریم نایاپب <« رتخد » یار موش و شا رخ
 هنداحرپ زا هک «دیشروخ ههل | » لای رس ردالثم
 «جیددلایک > دوریم رامشب اهلایرسنیرت
 دنتس| وضیمای لصف ره رخ[ رد اد مایف ءداتس
 و هدیشک خیمراهچب روا ایدننازوسب هدنز
 كيدزن واب نارب یاه رجنخزا رب یا هتحص
 ودوب هداتفا یمالویهنومیم كنچب ءاک !دشیم

 ادج شدب زا رس دالج هب رضدوب كيدزت ما ۱

 دوک دونا رجب مک مک! دنک

 عو رش كنج زا دم یاهلاس

 نا رحب نیا زا یتمسق هتبلا ودش

 زور جراخم هطساوب م-۶

 دوب لای رس تالوصح+ن وزن |
 اب دیشوک لاسدویت وب

 یاهناتساد زا یدادریملیف
 یاهلای رس هیهت و شزدا رب
 لای رس یاهءلیفب قیمع و یرذه
 یلو دهدب یتدوص و رم
 نوچ دشن قنوم راکنیارد
 و تیمها هب هک تبش نامهب
 هدوزنا همانشیامن یبداقمع

 اص و جیم تدا وح زا دشیم

 اهنتو دید رگیم هتساک
 )دش هتخاس رکف نیازا

 7 یاهین ایمک نایعرد ار
 ک یناپمک .ددوآ تسدب
 ایرسرا زابات داد حرغب
 ناتساد دنچ زا سپ و

 اهنپ_جنک - درایدالتاکسا
 نکس جراحمهطسا وب

 ةمو تءیق مک یاهلایرس
 دمنیایا رب ودنک رازاب

 اهدروخ و دزو هوکشاب

 اوصب ۱دینایمک نیا
 دروآ رد یاهدننک
 كب یاراد ار ابن آ

 زاب یلصا عوضوء
 هک تسی رک ذنب مزال
  جنک و دشی«تسدد
 م رودقملا یتح نیا

 اتسادب مه یرگید



 لایرس هبق

 ربع عورشو دوب هدش هنهک مه

 مهلای رس یاهملیف یور ار ۳

 مایفعوضوم كنج نای
 یا ها وی دنا دنمشن

 جیب تجع یاههاگتسد

 هقبطموس فیدر رد

 را رسا یاهلاب رخ

 1 اد 4
 ۱ یا روت ام الددارو مع.

 ناژدت را ی ک مادهنا هشق یناطرش ی

 ۱1۳ وا تا اطتضا دن
 » ۱,ءااو تک رش و فمذ بیرجت رگفب مهرگید

 ره رد" دندوب هداتفا ناپج
 دقن ] لایرص مایف هیجن رغاوا

 رضاحد وویلاه یابی ابم؟ هک

 یارب مه یا« ظحالع لباق « :

 و مزاوا دننسناوتیم رک او دننک ر دی,

 ۳ تساو یدیدج لایرسدد ارب رگید ملیغ ۰

 لا رتشاب ۱۱ ژراجت مه یداعدح زا دوسنیا دن رب را

 زا یدادقم (هقعاص) ملیف رد الثم . و

 راکب (یلایموم)ملیف یاههاگتسدو لار
 (لامش كدزب ذاد) لایرسرد اب دش هدر

 دوب لاسدوین وب مخایاهل ای رسزا
 اقباس هک ( خیهوک ) ملیف زا هد

 . دندین اذگ دوب هدش هیهت

 لای رصد ودلیاوا زا هک یتنسقبطیف رطزا

 فی رعت اد لایرسرهمهد لصفدوب لو.«
 دن د|دیم صاصتخا ملیفنا-هه هتشذآ ت

 یو

 بوم ریخا هقبط

 :دوشب
 مه اد یزتناف و كيس لاب رسداپچ

 تماص یامملف رسنآ فسیدررد ناوتیم*

 . دادرارق

 «نرتسو» یاهلاب رس قطان رصعرد
 و هدومن زا رسحا ادلوا ماقع ملیف ۰ اب

 داوح لیکشت اد لای رس یاهملیف یلصا عوضوم

 نا دودرد هک ینام رهق یاچل ای رسودن |هداد نلوج هفرص (ملیف وه دد لصف كي بيت ابو

 اب هدود نیارد دنتگاد | رلوا ماقم تماص ,دنتفگیم( یداصتتالصف ) |رنآ
 زا . دن ریگیمرا رق مود فیدررد ملیق ۰ یلاهلای رس یلک دام تسین دب همتاخ رد

 ی وزن و یدوعمصرمسو هدش هیهت نونک ان هک

 زو رماباتیلک روطب دومن هظحالم اراهن7

 ۱۳و رک هتخاس لایرس ملیف ۷۱

 تسنادملسمو یعطقمق د نا وتیمن | دددعنیا

 ردهدش هیهت یاهلای رس درومرد لقاالیلو

 .تفای ناوتیل نآ زارتقیقد یمقر اکب رمآ

 یاهروشک هکشی| نتف رک رظن رداب نیش
 یرکذ لباق تیلامف ملیف هدننک هب

 و ناملآ طقف ) دناهتشادن لاب رس هت

 بوخدایسب لای رسود یکی مادک ره هسنارن
 طوب رم دامن اوتیم نیاربانب ( دنا هتخاس
 ۰ داد صاصتخا اکی رماب ار لایرب

 لای رس هقبط ع اکی رم| ددتماصنا دود رد
 لیذ بترتب اهن تسرپف هک دیدرک هبهت

 ناگنهاشیپ ربخا عون یاهلای رس نیرتهب
 لای رسو( رب وک یک اجكا رتشاب )تاجنیارب
 ماش نرتونهآ طخ تداوحب طوب رم یجیهم
 (نب دناجكا رتشاب ) نیکی راه ریسلا میرس
 یاهلایرس مامت انیض ۰ درب مان ناوتیم ار
 دسض رب - اهایود یالب) لثم كنج نامز
 نبا ذا زین ( هیفخرومام - ءایس یاهدژ)

 دا رسا یاهلاب رس . دن وشیم بوسحم هقبط
 یا و دیسدملیف 4۱ هب قطا هدودرد زیم]
 یاهلایرساب هسیاقملباق زک زهاپملیف نیا
 -موسمشچ لتم) تماص هرود زیمآ را رسا

 ژااون7 عوضومو دندوبن ( هریفوتوپکدع
 و تایلع

 و ۱۳ او (ینامرهق یاهلایر-

 1 یاداد و ثداوح رپ یاهلای رس زا 3

 تاشب امت ءاک و یژ دن | ريت و ی راک را وستابل*
 (ناگنهاشبب) لثم دشابیم یک مس
 ۱۸ لماش لایرسع و نیا(

 ایرسءو رک هقبطنیا ذاسب
 ٩ لماش هک درب مان دیاب اد

 ۱ اهرم نیک
 هتسچرب هنو ۰

 «اهءرتصدد تورو

 ژواجتنهزوب

 ّ * شوحو۱۱۸»ی 3 جلایرسرد «دروفگ س سنارف»

 ۱ ۲۰ لوا عون زا .دندون ظفح ار تماص

 ۱ رد,دیدرک هیهت ملیث+ ۲ مود عون او ملبف

 1 قلاب رسیاهلبف زا یاهزات هقباعب قطان نا دود

 ۱ «یموجف ویلعیاهلاب رس >نآ ومب دوخبمرب
 ۱ نآ زا مای ۱مود كنج نایابات هک تسا

 هقیط نیا یاهلاب رص اهتنم دش هیهت عو
 .و دداد تاتبط ریاس اب یصاخ هباشت هجو

 شیب تاقبط زا كي ره زا ناوتیم !داهنآ

 ۱ مه دمس ۱۹ عزا ددادرارق هتفگ
 هیهتیلع یاههناسفانیمهژا رکید لایرص

 0 . تساهدش هداد شیاء و

 1۱۹۳۰ نیاهلاسرد هعالخ روطب

 اس ودلایرس۱۹زا رتمک رک ره ۳۵
  بوینوبیاناپیک زا كي ره هک د شین هیهت
 ارفآ یاتراهچ كيلباییرو اپبملک - لاس
 . هرگید یاهیتاپک ار هبق ودن دومنیم هیهت

 لو د .دنتخاسیم لقتسم یاههاگنب



 سس یرصمناگشیپ رته-
 ادناد رملرهک تا ین زاهنت((فک اعهمیعنر)

 ۱ دنکبمیزاب دوشیعیبطسنج زا رتو
 رتهب ادیرصم فورعم هراتسكي

 «یرصم هرات ] و ملیف هتفهنی

 یگاجن ۲ زا و دن |هدراذک

 ه-ااقمژا ۱
 دافتسا « یئارب هدافتسا < ی

 نیااب ناسنا هک یدروخرب نیل وا رد
 یک دوک ابهک دیایمرد دنکبم خوش هراتس

 هعب رفها رتنک روال تسافر تک لاسدرخ
 دوبق زااددوخ دناوتب هک

 زار غراف اه ویدوتسا یاپ

 یقلخیا داد یئاییز رب هوالع فن اع

 تسالوجخ لاح نیعردو هدیدنسب
 وا (سیرعاباب) ملیف هک یبش

 رس بقع ول رد هک یدرم دند
 بجع یرصم نانز : ت

 ته رگید داپکی 9

 عدس یادت
 ریوتکا متفه زور رد فک

 شردام وردپ دمآ ایندب هرهاقرد ٩

 دوخ تل وفطمایآ یوودندوب یل ریسبح
 هکنیازا ل 5 یو دنارذگ اهن [ نایمرد اد

 زا شیپهک شردبپ دراذگ دوجو هصرم
 شدازون درکنیم ور[ تشاد رتخد

 لمع هماج وزدآ

 یک دوک
 دوب ن

 یب و هداذآ ارید یک داوناخ طیحم

 ناوارد همیعت راتف رد

 درد هشیمه هکیئاجاتداد شدورپ ارج

 داجیا دوغ نیدلاو یارب حس

 شوداش ود كر.یس لطعیحم
 یرهشزا دایس تاشیام

 دروم تاشیامن نیاددو بیم

 زا ک یلوپ و دند 7
 ک تفگنهح راخمف اقک دن درکیمبسک ها دنب

 زاو7 «صقررب هوالععقرمنآ دد
 یدنمرتههراتساهنتنونک | و دناوخیم زین

 اماشهک تسا رابکی» دشابیمصت اصخ نیا

 ناتسودیل و تفک كرت او یردی هن اخدوب هدش
 شردب ۰ دئدنادرک زاب هناغب اروا شردب

 دم رد مامت تشاد راءقب هک یرف| و هقالع تپجب
 و دونیم فرص اه هفاک رد |ردوخ هنازور

 موشلمعنیا رتا رب اددوخ یک دن ژ تبقاع

 .داد تصسدزآ

 و دنک ربص تناوت یمن رگید همیعت
 و شردام قاقتاب همقاو نیا زا سی

 ساتااجت ۲ ردو هتنرء رهاق شنا رهاوخ

 یلوپ یب و یکدنز تعسراشف . دندیزک

 یکی داد د مه تسدب تسد

 هدوشک اهن ۲ ین ؟ دن ز ردیدیماهن زورهکنیا ات

 مق ون آ هک "راک لع) داهنشیپ اب ودش
 رصتخم اب همین دوب یبک دزب رتات بحاص

 ۰ تخادرپ یگشیب رثهراکب ید زمتسد

 یود اهنآب سناش هک یباجنآ زا
 هفناخاشامت رد سپ دوب هددوآ

 هریل ۱ هنایهام قوقحاب (یبناصم همیدب)
 نآ ذا و دندش مادختسا شنارهاوخو وا

 دناوغیم زاوآ هرهاقویدا درد دعیب عقوم

 یم ساتشرس مدرم نایمرد جیردتب همیعن

 زار هاخب اد وا یکچوک نافتا و دیدرک

 زا یکی اب یزود . درک تیاده ینونک
 شدرکگب یدمحرجاه قافتاب شناتسود
 ردداتفاما رهالا ویدوتساب ناشراذگ و هتفر
 نیح ریهشمدننک هیهتأی فداصم عقومنیا

 راوطاو كينژوتنهتابق .دندیدرک یزوف
 اد یزوقنیسحرظن وا ندرک تبحصژرطو

 یتدمزا

 یارب اریو دمآ لىعب
 ادیع دمح ۷ (كبن و نات ])

 یزورب ملیف نیا . دت داد

 ایحاص و ددوآ دوجرب
 ارپ و اب دادرا رقیاضاقت
 ]لی وط دادرا رق همیعت

 هک یلاهملیف و دومن دقعنم
 را رفنیا ذا هدوبن یذاب

 ۱ س دومحم زب زملادبع اب
 ایئد) - ناحرس یرکش
 یی ریش) -باهول ادبع

 نت _نونک ۱

 5 نیرخآ
 نونکا هک دداد
 روا لباق«لر دنهدیم
 اف نیا دو و دراد



 3 ین امنیسناتسا و

۱ 0 1۳ 

 ندل املراک (یول امیرت)ودنارب نول دام : ناگشیپ رنه
 تنسیداماوا -(یلدن رفیناج)بک .ج.یل-(یداب اب اب)
 - «نزر روه» ویدوتسا رد هدشهیهت - (لبود یدا)

 ایلا » ناد رگ راک - ایبملک هناخ راک ملیف خدننک شدب

 ۱۵۵۴ لاس لوصحم « نا زاک

 وا رب :همج رز
 و هدش مخ شردا ربدسج یودهک (لیود

 درمرطاخ ردمهرب و

 ی ًامئیس هداتس

 .دن ديشگیما ر( لی ودیوج ) راظتت | ( یلدل رف
 هاک دایعسب (یرم) نانیمطاب (یوج)
 5 هلداج.كی زا سپ اجن] دد و

 اد (یرت) دوب
 نتخادن | رب دد هک یتمدخ

 هدرک رشت وا زادو
 هنداح نیاژا دوب هد

 ًعلاطم كنب| هک یناتساد

 یگدنز زا یتشادربدینکیم زاذآ
 حیضوت

 یلکب اد ارجامو دنکت یتبحصاجچیه رد

 عورش روطنبا هتشذگ زود هعناو
۱ 

 ۱ ناب رهمو مءالمیلیخ (یرت )اب (یناج) هک «(یولام یلراچ) «؛یرت ددارب : دشيم و اهژادناداب رد هک

 ۱ ناب رپمهبهاب (یناج) . دوب (یادنرف یناج)ناتسود نیرتکیدرن وزج نایرج اکیرمآ فلتخم ردانب يا

 ۱ كاکطصاد یداب هکیدارفا اب زجب دوب هدم] یرت دزندوب زادنا داب لک بایدا  یاههلعم لثم اهذادنا راب .,ر
 ۱ در و ِ 1 توت
 1 دندرگیمادیپ < عفانم دورب هک دوب هتنک یناج فرط ژا واب و هانک و طاطحنا مت نامدوخ ۳

 شدوخ لاح (یرت) حیص زورمایل و دیوگب (لیود یوج) هب و هکیدارفاو نار :دوشیم رو

 ۱ لثم یدارقا هک تسا تسدد دیمهفیمن اد یولجودنکن دمآ و تفر زادنا داب سیلپ همادادوخراب تنحم ۱۳ رحیم

 ۱ یقغم تادوارم سیلپاب هک (لیودیوج) تشادلایخ (یوج) دداد هاگت اد شنهد  شالت ردكس هکلاح نیع

 وروفنم زژادنا داب نینکاس همه درت ِد تافاجحاز| ودورب سیلید زن ورن ] یادرق اب ریز هکنآ اب و دنتسه نان «

 ژااصخشزن (یرت)و دندوب كربب موکحم دیوگب سیلب یئاهزیچ (یادنرف یناج) رسکاهزادناراب نایامرف را تابا

 ایانج دن اد راک

 سقف رد (ذادن اداب رد)

 زین و دومت زارحا اد مود ماقم ل

 ۳ اح تب

 تایدعت و نایامر

 سیلپ یزیچ و دن ریگب

 یاهیطول لوقب ادابم ات د

 ,قالطا < ت 1

 هداهن اپ ریز اد یرک یطوا موسر و

 (زی د) لاوب

 هک دوب ده | وخ یملیف دنچ ز | ی

 ار لاسما راکسا

 هک درک یم شدافس (یرت)

 زاارواو دداد ذاب راکنیا زا اد (یوج )

 یر: ۰ دناسرت (یلدن رف یتاج) تردن

 دوب هدرک راتفدشردارب دوتسد قیاطم

 زااد(لیود یوج) هک دوب هتناوتن یلو
 ًاددجم یلداچ . دنک فرصثم دوخ میصت

 (یوج)دزت هک دوب هداد روتسد ( یرت )هب

 یالابب مزال راک كي یارب اد وا و دورب

 هکنیانودب (یرت) . دنک توعد ماب تشپ

 یعقومزونه یلو دوب رفنتم (لیود یوج)
 درمرهاوخ (لیدذیدا) دایب (یرت) هک
 یمشددا ربدسج رسرب وایاههحض و لوتقع
 دانک رد كرتخد .تف رگیمشن] شاد داتف]
 یالب اباب هبود نانک یداژ شردارب دسج
 نسب ۰ ودپ :دوب هدز دابرف وهدرک شیک
 ؟دندروآنمردا رب رساد البنیا ارچ وگب

 هدناسریرا][یسکب (یوج) رگم ؛ وکب
 دندناسرشلتم هن ادرمناوجان روطنیا هک د وب

 (یوج) اب دن ادب راکنیا زا اد یلداچ دصت یماسادرومردناتساد كرد,

 دوبهدادبیترت ماب یالاب رد یتاقالم هدعو
 مهوت نک ءاگت ۰ نادرگمربنم ورژا ردپ
 . تسا نایم رد ارجامنیارد تاپ

 تل اب ضیعک ۰۰ نکهاگن
 دد یثشاد یراک نماب تقوره : دوب هتفک

 مشخزا هکبلاح رد كرتخد .

 تی تقد ناتساد رد نان" شقن و اهژان وس

 ۶ یخ و تار دوتسدب زاب یو مه اب صاختشا. ات دیداد لو
 ضوع رد هکلب دوب هدشن رضاح ماب یالاب

 متسه اسیلک یناج) نادرمزا هتسدکب ماب یود:(یرت)

 ناشی رپ باوخ كيذا (یولام یرت)
 یروط زورید شهدم هعقاو .درا
 هک دوب هتشاد لوخشم دوش |

 ۱ وا هتشاذک بشباوخ

 هدیباوخ دب یلیخ بشید «یرت

 < لی ودیوج» دو[ تشح وداب رف نینط
 ذا زونه ماب تشی زا یو كانل وه طوغ

 نیا والس دوب هدشن وحم «یرت

 رونم ودوب هداد خد ذو رد نب

 «یرت» هک دوب هتشذگننآ زاینتو ردقنآ

 هدزتشح و هرهج زونه .دنک شوما ار

 یشالتم دسج رودب ناب ایخ رد هک یب

 ردینشورب دندوب هدز هقلح یوج» ۰
 یایسزونه.دوب هدنام یقاب «یرت» رطاخ
 تسدژااب هک ریب لیود» اباب هدر تب
 شیثک ؛ دوب هدش درخ هصغز| شرسب نداد
 دندرکیمباطخ (یراب اب اب) |روا هک هیاسه
 یوج )یوم نیدزرهاوخ [لیود یدا) +

 ۱۷هرامش



 ناتساد هقب
 دااد دوخ یلصا بک رت

 شاه رهچ ترفت و
 تالجدوب هداد تسد دارگتاتیعار ششک

 رد یتشاد یراک نمابتقورهو:د وب هدرک

 تسا رتهب سدقمردب یامهوت «متسه الک

 و ینابی تدوخ هدشتثعل یاسیلک رد هک
 یل ابن نوری یوداددجم تك رتخددمس ۰

 رصس اد هیرک و هدش مش شردارب دج

 ءداد دوب

 و تشادقلعت ز و ریدب

 اهذاک .دوب یر
 تاقاقتا نیمه

 .ددوو یرت یارب
 یلاخادیتشک كب راب

 دومن یریگ دانا دیرگید ی
 هک دوب هداد روتسد

 زو رم
 دوب دایزژ اسم

ِ ّ 
 یتشت و در
 د یلدن یف یناج

 جم نم و رو
 یی د-عب زور دوب هدومن (لیود) هبضق

 عوجر یرتکس راک

 ندرک یلاخرد

 نیا دوجو اب

 دش یراک مز

 ناج نارگید ل
 یمن اد شدوخ

 دروم ود ( یرت )

 واب رابتا رد زورم

 شوس رد رک راک رس «

 ؛ ناد رم و دیمد ع رضت و سأمتل ااب هک اد رم
 دندز هقاح وادرف دند رکسم

 یداک : نآ زا هک كي
0 ِ 

 تایحهمادا رگیدزور

 دنتسا وخیم

 ف 2 اوت
 دوشدیاع هنسرک لافطاو

 «یناس «زیکسا ونعی ( یناج)

 یم راک هکاد یئادرم «

 رک راک رسو دن اد رپ
 باغتتا اد رقث تی «ر

 راک نیا ! دربس !دخنامانب
 شددارب و «یرت»> دشیم را

 تق و یلیخ زا ا دیلدت رف

 ی رت هک اه تن

 یناج ویل راچشردا ر

 اهتقون ۲ . دندربیم شد رگب دوخاب ادوا

 دوز دنتف ریمالأب هوک زا هکتنو یناج
 ح
 عامتجا نابد را زاالاح یل و تفرگیم

 هلکسا هس ود یاهرف راعو هتن رالاب
 جا
 یناج) . دوب هدشوک اکبش ردانب رد روپشم

 ۷:۴ یلاو ند] : تفگ یوم هخبه (یلدترف

 لیصحتلاسرد نامدوخزادن اداب هحود زا ام

 غلبمنیاو دن ژ یمنویلیم هس ودب رس مینک یم

 منع یاسرف تقاط راک و نیبچقرع هجیتن اهنت

 نینچ میناوت یم روطچ ام تقوت[ تسام

 ی یوج) لثم یدارفااب هزرابمرد ار یتعقتم
 ۱۳ هکر تو میهدب تسدزا(لیود

 میدادرب نامدوخ هادرسزا اراپن ۲ مینک

 دود لثم زادن اراب عضو مه زورما

 شیثک یداباباب طقن دوب یداعرگید یاه
 یدا) هتشذک زور تاراهظا زا ای وک هک

 رددوب هدش تحادان لوتفم رهاوخ (لیود

 نا رک داک زا یضعب زاو هدش رضاح ژادن اداپ

 درک یم یتالاوتس

 اب دابثا رد (یرت)

 دابیودتحارلایخ
 و ءدبشک زارد اه

 هلجمندن | وخ لوقشم
 اردو هتک دوم
 دانک ودم] شفارسب

 یداب :تفک واشوک

 (لیودیدا) و شیک

 رد هک دنددص رد

 راک دوضحاب ابلک

 لیکتکت یممجت نا رک

 لیم یلیخامودتهدب

 عمجم نیا هک می راد

 یا رب میت زب مهب اد

 زجب (یناج) هکنیا
 شدوخ هک یمماجم

 تقوچیهدهدیمبیت رت

 نا رک دا دهدیمن هزاجا

 ودن وش ممجمهرود

 اب یرت . دن ریگب میمصتوا هیلعرب انایحا
 دبال ؟ تسا طوب رء هچ نمب : تفک ضارتعا

 یهدب تک رش راکنیا رد مه ارمیه|وخیم

 نا رک راک نیاب هک مرادن لبم جیهنمیل و

 اد ناثءجمو من زب زجنخ رس تشپ زا تب دی

 را رصا ردقت ۲ یل راچ و رب مهب

 رب ود اتدرک یضادا ریرتءرخالاب هک درک
 سمنیا نده دنک یراکمه اهن" اب

 ایلک رد یلبق دارق قبط نارک راک

 اهیل دن یو رد هظعومنلاسردو دن دش ممح

 شیشک یداباباب نانعسب شوک و دنتسعن
 دوب ین زاهنت لی ودیدا» . دنداد رد هک

 هدید درمهمهنیا نایم

 فرطنآ و فرطتبا زا یرادقم هکتازا

 هبت ریکی ودومن تکمیردق درک تحص

 یتوکس ۰.۰ تشک هک ارلی ودیوج دیس رب
 : تفگ ًاددجم شیشک دادا دو | خساب کنم

 دیها وخبیت دی | داد یحیسم مات دوختب هک اهامش

 ؟ تسیک لیودیوج لتاق دینوگب هلک كي
 تا زاجمزا ار لتاقتوکسنیااب هک دین ادیت

 <یرت» نایمنیا دد « دینک یم تظفاحم

 یادنصزا یکییورهتسهآ و دشایلک را و
 <یرت» یود نارگ راکنامشچ تست اه

 : تفرک دد اهدرم نیی همزمزو هشفقوتم

 + تسا یلراچ ردارب ؟ یسانشیم ادوا >

 نیرتکیدزن و لک باپ را ه راک همهیل راچ

 نیا زا مک مک یرت < یلدن رفیناج تسود
 لثم مه لیود یدا دشیمتحارات اههاگن

 شیشک مه زاب . دوب هتخود مشچ واب نیریاس
 دین زب فرح دیرادن لایخ زونه : تفکیم

 دیوگب اد لتاق مان رک | هک تسا تسرد
 یم <یطولات» ونئاخ ارامش ناتناتسود

 و تلادعی فارتعا نیااب القا یلو دنن اد

 اد تیانج طاسب و دیاهدرک تمدخ نوناق

 ۲ رارفكب رات یاههج وک رد تعرسب«یرت» و «یدا»

 دینییم رب زادت | راب زا :د رخ یادصاب

 7 شیاک نتتس« هرجنب كرزب هشیش
 و دشدره رجب نایمزا كنس هکتكيو
 ج اج زا هه ... داتفا نلاسطسو
 -ه رب یارب یناج هتسد و راد هک دندیپف
 بم شیشک > دن ] هدیس را رق عمجم ندز
 هک دوم هیصوت نارک داکب ود رک متخ
 ۱: هکتتقو . دندرک رب هناخب ود
 )3 رمدت دشیم حراخ اسیلک كرزب رد
 اک عامتجا اندنتشادروتسد یناجزا
 8یاهب وچابنوریب رد دنت زب مهرب ار
 عورخ رظتنم نینهآ یاه هلیم
 رد هتسد ود نیا دعب هظحا ك, . دن و

 "ها زسات و اهداب رزیادصو دنتخب ر
 1 ۶ تیکت دیش

 اک زا زونه لبود یدا و یرت
 *اد دسق یدا . دن دوب هدشن حراخ

 دو جداخ اسیلک كرزب رد نامه
 21: تفک و تنرگ ادوا یوزاب
 هک یرد فرطب اد فارتخد ۳

 رک یلامذهار دوب هدش ما و اسیلک
 نا: ایخ رد دن دشج راخاجن ۲ زا ود

 ادص هک دندوب هتفرن مدقدنچ ود



 اههش

 یرهتضون
 (۳ هحذم 4

 هنحص .ددادن دوجو ملیف رد انمم

 دوخب ار جو ههذا شیب

 دن |هدش قفومهک تسا یمتوم دی

 یلایددرپ ذو دننک ور 1دیلایدد ریز

صوصخمیداشو طاشن ع ونکی
 هک ی

 و دنا هدرسک ادیب دوخیدا زآ یر

 توگتس یداشنیا: دیابم هلاب هدش
 ودوشیمهدناوخ اه هنحص زا یب ود ۲

 دنکیمهولج یعقاوو یعبط مهنآ

 یداکتسده وگچیهنودب و یسضاو-
 هصالخو كش: ونای رعمق | و كب

 ردقنیا هکنیا دوج واب و كرب
 هکب | هنحصذانآ ربا تسا هده ۳ هدا

 وادمزرد دوپشممایف رد عوطوم نیهع

 هدم] شیپ «نیاتشن زبا» یار«.
 كدزب نادرک داک هکیدوج واب و تا 0

 و روشرپ یاههنحص ندرآ درا وا,

 دد نداد جرخب تددقو هنارکتبمو مار

 زااهتآ ندوء قارطمطرب و اه هنحص ما 3

 یندددتاناجیه نتخاس هتج بو 3

 دو رد یداتسا و اهادصو تاک رح «ا..,
 ۱۳۵5 3۰ زا اه هنعص ژاتنوم ورد و

 مه اب تسا هدومن یتسد ربز هدام

 هک یتفیقحرب ینتبم هداسو شیالآ یب

 هال ۱۰۳ سا - وا - سا» م
 ۰3۱ ]قوف یلامنیس رثا و تددن دوش.ء

 ا

 126 ست رب وزود» تیقفومو درادیرتشب,

 ۵ دوم قیدصتدیاب الماک نآ رد

  نآ دود دا و هل اهاج هیهمهیاالج ,

 نیلپاچ یلراچ ۰
 ( هحفص زا هیقب)
 تسردودربدوخابادیل داچ ودن ادرک رباد
 كيابملیف و دنسریم رس هاگنزب عتوم
 ناب اب و|یاهملیق زا یلیخ سکعرب «شوخ ناب اپ
 <« همبث زاد تعاسكي و مایف ود.دسریم
 ۱ مدرم لیوحت یلهدنزومآ هژو- یلداچ
 تاک رح نامه ار ملیف رسارس و دهدین
 | شیارب هک یئاهرس درد و یلراچ كحضم
 تسم یلراچ .دهدیم لیکشت دوشیم مهارف
 | شلب اقم رد هک دوشیم یلرثع دداو لقمیال
 شروداترودو داد دارت یچیپ دام ناکلپ

 | -روسهایسب هک یبیرفوبیج یاهسکع اد
 دمب تسا هتفرگ ارف هدش هدیشک مسیلآد
 درگن یم اهسکع نیاب یتدم هکنآ زا

 .ودرگیم شقاطا دراو تحارتسا یارب
 راوید رد هک اد شیاوختخت هنکد هچره |

 جداخباوختخت ؛دهدیم راشف؛هتف رک را رق

 درادیمرب تدنآ زا یتقو هدویمن جداخ

 زونهو دنفایم نئاپ دوخب دوخ باوختخت
 هبترم ود هتفرگن دارق نآ یود یلداچ

 -ششوک .دن امیمقلعم| وهیو و هدرک یتکرح
  اچنیاب نآ ندرک تسدد یارب یل داچ یاه
 وهدونباترریالاب هب اروا هک دویمرجنم
 رد ؛شا هیل وا یاجرد هبثرم ود باوختخت
 یلداچ هرخالاب .دریگیم دارق « داوید
 رخآ ردودنکیم مامحتس) هبع ورشهن ادیما ان

 عیب هراس
۷ 0 

 (۱۷ هحفسزا هبق)

 هدهم اد نآ ینادرگ داک (نازگایلا)وا
 شزدا هداب رد یرتشی تحب زا . تشاد
 یه یداد دوخ (ودنارب نولدام) یاهملیف
 درک نایب زین ادهنکننیا دیاپ طقف مینک
 رد شمان لاس ره (ودنارب نولرام) هک
 یادیدن هک تسایناگشیپ رنهتسل زاغآ
 دیاش یا و دنتسه (راکسا) ندروآ تسدب
 درومزد هک یئاههتطخت و اهینکشراکللعب

 اپ ریز یوقح نونک ات دوشیم (نوادام)
 . تسا هدشهداپل

 .تسیا هشیپ رثه نی رتناوج (نول دام)
 . نیاب داغتنا و ترپش ءادرد نونک ات هک
 وا ترهش دیاش تسا هتفد ولجب تعرس

 ناج) د(سینرک ینوت) ترهش عوسن ذا
 اه هد یزور تسا نکسمو دشابن (كيرد
 .یلو دسرن واب شنادننقالع زا همانرازه
 یدودمع ,دعهک سب راغتنا نسهوا یارب
 وا دادعتس | ردق سانشردهو قوذ بحاص
 عیب رته نیرت بوبحم اریو و دننادپ اد

 ..  . دنسانشب دوخ رظن دروم

 ۱ و هو اچتیا رد دیاب
 زا الوصا دیابن اد مسابننیا ؟ِ

 نان ادرک راک هکلب تسناد « سب
 .ناشدوخ هج و هک دن دوب یا هدعهرودنآ نا »

 رو 9د ای و دنتسمیاهملیفب رتثب
 نی رم و دندوب هد رک فوطعمم رادناتساد

 < وا وللافا رو عویصنچون اانسا» اهن

 اووی رام» - < یتب ج
 وب < سارگ وکیرنا» و «رماد

 دوآدوجوب هتشدنیا رد یدابررا"

 :یاراد همه مه اهنآ رتش» *

 ۱ - و) - سا » ملیفیا رب هک تس
 ) نا دو-چ یوتنم مدرک رد
 یکتچوک یاهرتنامو *
 اون |رگرزپو لساک یاه
 اد وا ورتمک امنیسخید"
 ردق یماسنیسرته طظاسا ۱

 [] زا یلیخو تسارتتب 1 مین زا یتح

 زا اومداما قو



 تایهاوف

 ! نرتس و یاهماف رد

 ید س ؛ قودشوخ
 نیددلک ورتم وبدوتسا رد

 یقب رحناگصاق رد نک
 شیپ هتفه

 تخر قاطا رد ٩ ریام

 شختدم یناشت شعآ نی دوعام و دش عقاو

 دندوب اجن ۲ تعاس
 شت آ هتل الا تعانن مناته رد

 رناتهالک رکا مناخ لولطع تعاسجنپ اهتنم
 دوب ءدش شوماخ

 شب امشرس یود موشیم نور قاطا زا ار اهناشث شتآ ات دیشک

 ۱ ددان نیا و تود ۱ دن درک

 :زادرپملیف مقومرد !دیدج ضارما
 اقلگ خاک هژوم یدصتم تدایع یار-, یتقو رتکد یانآ

 عیضو یدادربلیف دناب ویدوتساب ملیف اناید روسیژرنایکیچاخ

 فن زا اهنتهث باوضتخت یال ناب ددهرخالاب .
 ۱ : دوب هتسب برد ؛تفر ! دا وساب
 79 9نآ سیفن یر تدایع یارب هک تنک رتک دو درک زاباررد ۳ ته

 او / ماهم7 نایکچاخ یا ر < یللملا نیب دوهشم دتتم و

 اع هحم اف و مءاي : تفک ندش اییاپ یتدمزادمب ناب رد و
 وا دد , دناهدیاوعیم تاقالم اد اش دشناوتینن هناقساتم یزمرق لطسب ششچدراوید دانک ردناپک ات

 و رک هاب - نداد «نویسیتپرونوچ درنک داد! یانهادژا ۰ دوب بآ زارپهک داتفا
 . . قارسب و مرتک دمدوخ نم تکاب ؟تسیچ لاملطس ۳

 !!ماهدعآ اهزچنیه هحلاعم

 ار[ یود هک مراد داوس رده" -

 نآ یوت ارچ مهفب مهاوخیم مت وخب

 ؛۱دن | هتخب ر بآ

 . بانک یدوزب

 یگ دنز ياه هارو رص
 ۹+ ح بک

۰ 
3 

 1 ۳ ۱ ابنی-هداتسهلجم یئامنیس هی رشت تل وا

 هتشوت
 5 یلا " ۳۹ أ

 3 یتفکنهلوپ ۱ ی یداهق نیدلا رف

 تسیئ دب أ ب زا ملیف ۲۵ حرشو یفرمع یواحهک

 ره (نابات) | ماضناب یلایلاتیا دیدج ران[ نبرتیلاع

 - یمودبیلوا | ناگشیپ رذهنی رتب زا الوءهمو دهدیمن ۱ شددوآ یاق مهناشیاو..
 ۳ ۱ | نیهاش» ملیف ددیزابیارب هک دنتسهناشوگ ۱

 !۱ دن |هددوآ فی رشت ویدوتساهب «سرط | دش دهاوخ رشتنم

هاش زا لاس یفامنیس لا ویتسف نیرتک دزب
 ماین كرد یاد راک

 7 دوتم « یراهق ءایض رتک د یاقآ » یفرعسد « امنیس هراتس هلجم » رظن تحت

 یاه امنیس زا رگید یکی و كراپ امنیس رد یدوزب

 : زا دنترابع دش دنهاوخ هدراذن شیامن ضرعمب هکنلاهملیف

اج راکه اش زا سابتت |۱۹ ۵ ۲ ناک لا ویتسف ءزب اج نی رتک دزپ هدن رب لسع
 دو 

 ا رتشاب ودوجشمنادرک داک «[داوتال وت ربلآ »ین ادرک داعر سور یو مو

 )) دنمرنهنمن 7 دوتمرثا یتسیلاعروتت كرزپ راکهاش ((٩خ رچ و دو ز)) ب۲

 رثا حیپم و كيتامارد راکهاش كي ((سیت رد وک لینا»»)-۲

 سر دهاوخ عالطاب ادعب اهملیف رباس مان

 ۲۱ هحفص



 ك اقتت (

 اساس تب

 یاههلیا وجآ ود راب ۵ وگب

 یبیطخ زی ورپ
 یعداف رگید ملیف كي اب:دمزا
 کابام ًاملیس دد «حاود اب مر 4
 وءدننک هیچ هک هدشهدداذگ ۱

 و دشایم یببطخ ریورسب نآ .
 رو طب دچینفس هک تسا

 و یلاق - یبیطخ یاهملین هرا ,
 + میدوآ ناب دداد هک یفب دام"

 ات ود یکسب زچب یجیطخ یاهبان
 و ناب تافط مدرم لابفتسا ۱ امو..
 تب ناتیا و ددرگیم ورب ور الا ۳

 .دنشابیم یضارات اپمای؛نآ ندب دزا ۳ ۳
 میشی لاح.دنب اتشیم اهن یاخامت 3 ۱
 ۰ ٩ تسیچ داضتنیا تاع

 ن

 تسدرب ز سیون یدمک یبیطخ زیورب
 یلک دوطب شیاههتشون هک تسا یدراور

 ۰ و دوادوکتب یداعو هداس مدرمهیح و را
 یخ و دوشیممقاو اهنآ لابقتسا دروم
 ۵ هیون هناکی تیحنبا زا دیاب ار
 زا یخی نوچ مه تبسأاتم نیمهبو تسناد
 ور یاهدنژ تروصب اددوخ یاههندون

 2, هتخادرپ یدج یاههنشوب
 _ ۷ ۱۳ دم ورب ور یک رز
 ءاع هچب ان و - هئیک وراب ود
 ار قعرد ملیف رادبد زا
 دنیا رد و دشابیم یضارا
 یساسا ویاصا ر گن
 از كينک نآ

 اب و صهنودب لوصحم دن زادرب « ادانسا
 هد تلعیار دشدهاوخ یصقن مک لفا دح
 ندر. ۴ راک یرسرسو ندرگن هجوت نامه
 ءدهاخ » هک دش دهاوخ نامه هجبث و تسا
 ردق ]اب رون ۰ طلف اهبدنب رداک . مینکیم
 اب و دوشین هدید اسههنحص هک تسا مک
 « دنکبم ودحم ارزیچ مه گ نشورردقن]
 اپ ابلاغ و داش, اد یااهتفا دح ادص
 ءزادنا زا شی هگنآ اید رعنا
 از ۰ تسا هدننک ثحادات و ادصویسرپ
 یدبدش یاه شرب واهناک: یهاک و فبثک
 كپ رد هنحم دنچژا می دذگب لاح . دراد
 اد تادار! نیا مامت تسا نکس»هک ملیف
 و ددیایب رظنب صقنودب وهدرک تیاءد

 یسم ثحب یلک روطبام « میتلگ

 هچتانچ دراد هتفهن دوخرد هک یدادعتسا و قوذ اسب یبیطخ زیورپ ام هدیفب

 ۳ افتیس هراتس
 ٩ اد یسبون وب دانسنف دپاش ودباب هچنانچ
 هلضوح و ربص اب هاگنو دوگ ازف ییوخ
 زن نآدد هک !دیبااج قدسک ناتساد
 یاهداسمدرم ناسهیسپ ارد رمیاهنساوخ

 قار-ب تحرو جندهناپخب دا سپ
 هیرچ بک لاح یمدرویگشخ عقد
 سسکمتم - دلپ اتشپم شیاهملیف لاسبقتسا
 ال یرپ دان تاپ ثدوص "تسا هتخاس
 نآ و ددوآ ددوب دان عتادیاضب وین
 هتشگ رک و دداو یلادرسگ ره تسدپ اد
 سگعب - یسقا حرام فرص ابو دهدب
 شدم و هدوبن هیهت نونک ات هک یلاپملیت
 ترون هدوسم)آ دینف نارگ هاکد مال
 رگید طرشكر طقت هروآ رد بلاج یملیف
 نآ و دریگب رظن هددباپ اجتیا دد زیاد
 دیک تلاحژا! ددوخ یاهوی داسهک تسنبا
 طقو طفف هک یلاهناتساد ینعبفوب یاه
 تروص ارغآ و هتخاس حراخ دن روآ .هنخ
 ددوآ دد یعامتجا ویداقتا همانشب امن كب
 ه« تشاد نانیبطا دیاب هک تسا تقوا[ و
 مدرمنوزفا زورلایقتسا اب اهمابتنیا اهنت
 دد هگلپ ددرگ یم هچاوم ناتسود رو
 ینیضرفمیارب مهینادیم رگید ماگنهنآ
 هدروخ پاسحو ینش وحیور طقف هک
 هاو یقاب دننکیءهوربود وا اب اددوخ



 مه آ امنیس مراتس
 بم 

 وآ ریظن نونک ات هک یقشعو جیهمیاههنحص یارا 3 ِ -ِ تختتیاپیاه امنیس نیرتگ رزب رد 1
 یاراد - میدق مورمدرم یتدنززا یا

 تساهدش هدبد رتمک ی دنززا یب ن

 اهن او
 لا بدو رسم یو سمت

 ید و زب
 ثامت و ریظن یب رُثاكب
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